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TEMAT I ZADANIA DO WYKONANIA W ZESZYCIE PRZEDMIOTOWYM
Lesson
Topic: My town – poznajemy nazwy sklepów.

PODRĘCZNIK str. 72 (ustnie)
Popatrz na ilustrację przedstawiającą skrzyżowanie ulic w mieście; spróbuj po angielsku ją opisać:
wymień co widzisz (np. I can see houses,…), opisz co się dzieje (w czasie present continuous, np. A
man and his son are usuing a drone.).
Odpowiedz na pytanie: How can we use a drone safetely? – Jak bezpiecznie używac dronów?. Ułóż
zdania z must / mustn’ t, np. You mustn’t use it near people. – Nie wolno używać dronów blisko
innych ludzi. Skorzystaj z podanych w zielonej ramce pomysłów.

Zad. 1 str. 72 (nagranie 2.32)
Popatrz na słówka w ramce: names of the shops – nazwy sklepów. Posłuchaj dwukrotnie nagrania i
powtórz ich nazwy. Zapoznaj się ze słowniczkiem poniżej, następnie odszukaj każdy sklep wśród
obrazków w tym zadaniu, pokaż palcem i głośnio wypowiedz nazwy.
(ZAPISZ SŁÓWKA POD TEMATEM LUB WYDRUKUJ I WKLEJ, NAUCZ SIĘ ICH NA PAMIĘĆ)
baker’s - piekarnia
greengrocer’s – warzywniak
butcher’s – sklep mięsny
stationer’s – sklep papierniczy
newsagent’s – kiosk
clothes shop – sklep odzieżowy
department store – dom towarowy
bookshop – księgarnia
toy shop – sklep z zabawkami
chemist’s – apteka, drogeria

Wymień rzeczy, które w każdym z tych miejsc możesz kupić, np. baker’s – bread.
UWAGA!!!
one baker’s – two bakers
one chemist’s – two chemists

Zad. 2 str.73 (ustnie)
Przeczytaj podane zdania (a-j). Popatrz ponownie na dużą ilustrację na str. 72. Nazwij sklepy
oznaczone na ilustracji (1-10), np.:
a. There’s a blue car in front of the newsagent’s. – Przed kioskiem stoi niebieski samochód.
1. newsagent’s

Przypominam Wam przyimki miejsca, które się pojawiają w zdaniach:
in front of – przed, z przodu
behind – za
between – pomiędzy
next to - obok

Zad. 3 str. 73 (nagranie 2.34)
Przeczytaj tekst, następnie posłuchaj 6 pytań, znajdź na nie odpowiedzi w tekście. Odpowiedzi udziel
ustnie, możesz tez odczytać właściwe fragmenty tekstu.
Poniżej zamieszczam pytania z tłumaczeniem, ale najpierw spróbujcie bez tej pomocy.

1. How many shops are there? – Ile jest sklepów?
2. How many people visit the mall every year? – Ile osób odwiedza to centrum handlowe
każdego roku?
3. How many toy and game shops are there? – Ile jest sklepów z zabawkami i grami?
4. How many bakers are there? – Ile jest piekarni?
5. Is there a book shop? – Czy jest tam księgarnia?
6. Is there a chemist’s? – Czy jest tam apteka / drogeria?

Zad. 4 str. 73 (ustnie)
Przeczytaj ponownie tekst z zadania 3 i odpowiedz na pytania. Wybierz właściwą odpowiedź. (a-e)
1. What is paragraph 1 about? – O czym jest akapit 1?
2. What is paragraph 2 about? – O czym jest akapit 2?
opening hours – godziny otwarcia
easily – z łatwością
get=buy

Wykonaj zadania 1, 3 str. 52 z zeszytu ćwiczeń. (DLA CHĘTNYCH zad.4 str. 52). Zadania wykonujemy
samodzielnie, nie ma konieczności odsyłania, chyba, że będą jakieś wątpliwości, to proszę o kontakt:

kasia_pawlikowska@onet.eu. Odpowiedzi do zadań, w celu dokonania ewentualnej korekty, prześlę
przez e-dziennik.
Jeżeli chodzi o wykonywanie zadań na platformie www.macmillaneducationeverywhere.com, to do
bieżącego rozdziału włącznie (Unit6) można sobie po kolei rozwiązywać zadania, a ja obserwuję
Wasze postępy. W podsumowaniu Waszej działalności na tej platformie, wystawimy sobie później
oceny z aktywności

ŻYCZĘ POWODZENIA!

