JĘZYK ANGIELSKI
Materiał do realizacji dla klasy V A
– termin wykonania 27.05.20r.- 02.06.2020r.
Lesson / Lekcja
Topic/Temat:
I.
II.
III.

Train your brain 6- ćwiczenie poznanego materiału poprzez różne
umiejętności.
In a clothes shop- dialogi w sklepie odzieżowym.
Around the world- Culture: unusual shops in London.
Lekcja kulturowa na temat niezwykłych sklepów Londynie.

(wydrukuj, wytnij I wklej do zeszytu słówka I zwroty wpisane na fioletowo)
Przypominam, że na stronie https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia znajdują się ścieżki
dźwiękowe do pobrania, zarówno do podręcznika (student’s audio), jak i do ćwiczeniówki
(workbook audio).
I.

1)Exercise 4 page 78 B ( Ćwiczenie 4 str. 78 podręcznik ) In your notebook, write
sentences, using the words given. How many different sentences can you write?
You can use every word more than once.- W zeszycie, napisz zdania, używając
wyrazów podanych w nawiasach w niebieskiej tabelce w podręczniku. Ile różnych
zdań możesz napisać? Możesz użyć każdego wyrazu więcej niż raz.
Podpowiedż- można ułożyć 8 zdań!

Np.: 1- Ha was in the greengrocer’s. itd
2)Exercises 1, 2 page 56 AB ( Ćwiczenia 1, 2 str. 56 ćwiczeniówka)
II.

1)Exercise 1 page 79 B ( Ćwiczenie 1 str. 79 podręcznik ) Listen and read. Which
T-shirt does the girl buy?- Posłuchaj I przeczytaj, Którą podkoszulkę kupi
dziewczynka?

What size are you? – Jaki nosisz rozmiar?
changing room – przymierzalnia
Here you are. – Proszę. (gdy cos podajemy)
(l.poj) How’s the T-shirt? – Jak Ci się podoba ta koszulka? / Czy pasuje?
(l.mn) How are the shoes? – Jak Ci się podobają buty? / Czy pasują?
Have you got…? – Czy jest / są…? / Czy macie…?
too big / expensive – za duży / zbyt drog
i (l.poj) How much is it? – Ile kosztuje?
It’s £5.
(l.mn) How much are they? – Ile kosztują?
They’re £15.

2) Exercise 2 page 79 B ( Ćwiczenie 2 str. 79 podręcznik ) Match the sizes in the box with
the T-shirts in exercise 1. Write the answers in your notebook.- Połącz rozmiary z ramki z
koszulkami z ćwiczenia 1. Naspisz odpowiedzi w zeszycie. Zapisz numery od 1-6 i rozmiar.
(patrz na przykład)
Np.: 1- M-medium itd.
3) Exercises 1, 2 page 57 AB ( Ćwiczenia 1, 2 str. 57 ćwiczeniówka)
III.

1) Exercise 2 page 80 B ( Ćwiczenie 2 str. 80 podręcznik ) Read the text. What can
you buy at the shops? Write the answers in your notebook.- Przeczytaj krótkie
teksty. Co możesz kupić w sklepach? Napisz odpowiedzi w zeszycie.




Favourite Shop Number 1- books, postcards,………itd.
Favourite Shop Number 2-………………………………………
Favourite Shop Number 3-……………………………………..

behind-za
bring something back- przywrócić
character-posatć
fancy dress costume- przebranie
jigsaw puzzles- puzle
2) Exercises 1, 2 page 58 AB ( Ćwiczenia 1, 2 str. 58 ćwiczeniówka)

Drodzy Rodzice,
Zadania wykonujemy samodzielnie. Nie ma konieczności wysyłania
wykonanych ćwiczeń.
W razie pytań proszę o kontakt poprzez e-dziennik.
Czas wykonania do 02.06.20r.
Powodzenia!
Pozdrawiam serdecznie, M. Łabuzińska.

