Klasa 7B grupa 2
Termin realizacji 09.06.2020

Temat zajęć (dwie jednostki lekcyjne) – „Be going to” - poznajemy zastosowanie i konstrukcję
gramatyczną.

1. Podczas tych zajęć będziemy zapoznawać się z wyrażeniem „be going to”.

BE GOING TO
– „Be going to” może mieć dwa zastosowania. Po pierwsze, używamy konstrukcji mówiąc o swoich lub czyichś planach na
przyszłość. Są to plany zdefiniowane, niemalże pewne.

– „Be going to” można też zastosować kiedy mówimy o przewidywaniach, przyszłości jaka myślimy, że może nastąpić.

TWIERDZENIA
Rzeczownik + be + going to + I forma czasownika
I am going to learn English – Zamierzam uczyć się angielskiego.
She is going to read a book. - Ona zamierza przeczytać książkę.
They are going to watch a movie. - Oni zamierzają obejrzeć film.

PRZECZENIA
Rzeczownik + be + not + going to + I forma czasownika
I am not going to learn English – Nie zamierzam uczyć się angielskiego.
She is not going to read a book. - Ona nie zamierza przeczytać książki.
They are not going to watch a movie. - Oni nie zamierzają obejrzeć filmu.

PYTANIA
Be + rzeczownik + going to + I forma czasownika
Are you going to learn English? - Czy zamierzasz uczyć się angielskiego?
Is she going to read a book? - Czy ona zamierza przeczytać książkę?
Are they going to watch a movie? - Czy oni zamierzają obejrzeć film?

2. Skoro wiemy już jak budować zdania z użyciem wyrażenia „be going to”, czas spróbować
zastosować poznane konstrukcje w praktyce.
3. Otwieramy podręcznik na stronie 94.
4. Zaczynamy od ćwiczenia 2. W tym ćwiczeniu naszym zadaniem jest ułożenie zdań z podanych
wyrazów. Zdania układamy z zastosowaniem wyrażenia „be going to”. W przykładach, w których
pojawia się słówko not, układamy przeczenia, a w pozostałych przypadkach twierdzenia.

1. They/travel around Europe – They are going to travel around Europe.

5. Dalej przechodzimy do ćwiczenia 4. W tym ćwiczeniu uzupełniamy podane pytania stosując
konstrukcję „be going to” oraz używając słówek z nawiasu.

1. ……..(you/study) this evening? – Are you going to study this evening?

6. Następnie przechodzimy do zeszytu ćwiczeń na stronę 63.
7. Mamy tutaj do wykonania ćwiczenie 1 i 2. W obu tych ćwiczeniach stosujemy poznane dzisiaj
wyrażenie „be going to”.

Temat zajęć – Zwrot grzecznościowy „would like to” - konstrukcja gramatyczna i zastosowanie.

1. Podczas tych zajęć zapoznamy się z budową i zastosowaniem zwrotu grzecznościowego „would like
to”.

WOULD LIKE TO
Wyrażenie „I would like” odpowiada mniej więcej polskiemu wyrażeniu Chciałbym lub
Miałbym ochotę na. Może po nim występować rzeczownik lub czasownik w bezokoliczniku
poprzedzony słówkiem to.

TWIERDZENIA
Rzeczownik + would like to + I forma czasownika
I would like to watch a movie. - Chciałbym obejrzeć film.
She would like to read a book. - Ona chciałaby przeczytać książkę.
They would like to play football. - Oni chcieliby zagrać w piłkę.

PRZECZENIA
Rzeczownik + wouldn’t like to + I forma czasownika
I wouldn’t like to watch a movie. - Nie chciałbym obejrzeć filmu.
She wouldn’t like to read a book. - Ona nie chciałaby przeczytać książki.
They wouldn’t like to play football. - Oni nie chcieliby zagrać w piłkę.

PYTANIA
Would + rzeczownik + like to + I forma czasownika
Would you like to watch a movie? - Czy chciałbyś obejrzeć film?
Would she like to read a book? - Czy ona chciałaby przeczytać książkę?
Would they like to play football? - Czy oni chcieliby zagrać w piłkę?

2. Po części teoretycznej czas przejść do części praktycznej.
3. Otwieramy podręcznik na stronie 94.
4. Mamy tu do wykonania ćwiczenie 7. W tym ćwiczeniu naszym zadaniem jest napisanie zdań z
zastosowaniem zwrotu „would like to”. Zdania układamy w oparciu o nasze preferencje. Jeżeli
chcielibyśmy wykonać którąś z czynności podaną w przykładach, to układamy twierdzenie.
Jeżeli natomiast nie mielibyśmy ochoty na wykonanie którejś czynności, wówczas układamy
przeczenie:

1. I/ go InterRailing – I would like to go InterRailing. lub I wouldn’t like to go InterRailing.

5. Następnie przechodzimy do zeszytu ćwiczeń na stronę 63.
6. Mamy tutaj do wykonania ćwiczenie 3. W tym ćwiczeniu, patrząc na tabelkę, uzupełniamy
zdania z użyciem zwrotu „would like to”. Zdania uzupełniamy formą twierdzącą lub przeczącą,
w zależności od symbolu w tabelce.

Pete would like to go parachuting.

7. Zdjęcia prac wysyłamy na adres: mmkrawczyk14@gmail.com

