Język angielski V b
Nauczyciel: Anetta Brauła-Socha
Materiał do nauki zdalnej: 13.05-19.05
Topic: In a clothes shop - ćwiczymy funkcje językowe. Uczymy się prowadzenia dialogu w sklepie
odzieżowym. Poznajemy czasownik modalny ‘can’ dla wyrażenia prośby.

Czy zdarzyło Wam się kupować coś w sklepie odzieżowym samodzielnie? A może robiliście już zakupy
za granicą? Na dzisiejszej lekcji nauczycie się, jak sobie poradzić w takiej sytuacji, gdy będziecie
musieli to zdobić po angielsku.
Jak zwykle, zapiszcie zwroty zaznaczone granatową czcionką do zeszytu:
clothes – ubrania
price – cena
too (expensive) – zbyt (drogi)
Have you got this/these … in (blue)? Czy macie państwo (tą rzecz ) w kolorze (niebieskim)?
What size are you? – jaki nosisz rozmiar?
Extra small – XS
Small – S
Medium – M
Large – L
Extra large – XL
Can I try (it – l poj., them – l. mn.) on? – czy mogę (to, je) przymierzyć?
The changing rooms are over there – przebieralnie są tam
How much (is it – l. poj. / are they – l. mn.)? – ile to/ one kosztują?
Here you are –proszę bardzo
That’s (£5.40) please –poproszę (5 funtów i czterdzieści pensów)
I Będąc za granicą być może będziecie musieli posłużyć się inną walutą, np. euro lub dolarem, czy
wiesz w jakich krajach są one używane? Rodzice z pewnością potwierdzą, czy macie rację.
Otwórzcie podręcznik na stronie 79 i przyjrzyjcie się obrazkowi. Co widzicie?
Odszukajcie nagrania 2.43 i przeczytajcie dialog razem ze speakerem. Którą koszulkę wybiera
dziewczyna?
II W ćw.4 i 5 zapiszcie do zeszytu brakujące słówka z tabelki, które usłyszycie w nagraniach 2.44
i 2.45.
III Przetłumaczcie do zeszytu pytania z zad. 5. Będzie super, jeśli nauczycie się ich na pamięć.
IV W zeszycie ćwiczeń wykonajcie zad. 1 i 2, nieobowiązkowo 3 i 4/57.

W przyszłym tygodniu zaczynamy pracę online i będziemy odgrywać ten
dialog w naszej wirtualnej klasie. Mam nadzieję, że w trakcie spotkania będę
mogła wstawić Wam dużo pozytywnych ocen! Pierwsze spotkanie 20 maja o
10.00 Zapraszam!
Zbliżamy się do końca rozdziału 6 i czeka nas sprawdzian. Ponieważ nie
pisaliście z rozdziału 5, zakresem będzie obejmował materiał ze stron 70-71
oraz 82-83 z podręcznika. Powtórzenie zrobimy online lub, jeśli macie
problemy ze sprzętem, zrobicie go indywidualnie. Przygotujcie się do niego
wykonując zadania na stronie 81.
W tym tygodniu nie musicie mi nic przysyłać na maila.
Na koniec zapraszam Was na platformę e-learnigową https://mee2.macmillan.education, gdzie
wykonując już wszystkie ćwiczenia pod unitem 6, możecie dostać ocenę za aktywność
***
Odpowiedzi do zadania z poprzedniej lekcji:
Were you at the butcher’s?
Where were we at 3 o’clock?
Was he at the greengrocer’s?
When were they at the toy shop?

