JĘZYK ANGIELSKI
Materiał do realizacji dla klasy V A
– termin wykonania 29.04.20r.- 05.05.20r.
Lesson / Lekcja
Topic/Temat: My town – poznajemy nazwy sklepów. (wpisz temat do zeszytu)
(wydrukuj, wytnij I wklej do zeszytu słówka I zwroty wpisane na fioletowo; bądź przepisz)
1)Exercise 1 page 72 B ( Ćwiczenie 1 str. 72 podręcznik) (nagranie 2.32) Listen and repeat. Say
the names of the shops and point at the pictures below. – Posłuchaj I powtórz. Powiedz nazwy
sklepów I wskaż odpowiedni numer. Słówka z ramki ( nazwy sklepów) dopasuj do
odpowiedniego obrazka od 1-10. ( zapisz odpowiedzi do zeszytu).
Do wykonania tego ćwiczenia wykorzystaj słownictwo z ramki „shops” ze str. 82 podręcznik.
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
UWAGA!!!
one baker’s – two bakers one chemist’s – two chemists
2) )Exercise 2 page 73 B ( Ćwiczenie 2 str. 73 podręcznik ) Popatrz na dużą ilustrację na str. 72. I przeczytaj
podane zdania od a-j. 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
Zapisz w zeszycie same odpowiedzi.)
Przyimki miejsca,:
in front of – przed, z przodu
behind – za
between – pomiędzy
next to – obok

3) )Exercise 3 page 73 B ( Ćwiczenie 3 str. 73 podręcznik )
Przeczytaj tekst. Posłuchaj 6 pytań i znajdź na nie odpowiedzi w tekście. – Ustnie.
Transkrypcja z tłumaczeniem:
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?

4) Exercise 4 page 73 B ( Ćwiczenie 4 str. 73 podręcznik ) - Ustnie
Przeczytaj ponownie tekst z zadania 3 i odpowiedz na pytania. Wybierz właściwą odpowiedź od a-e.
1. What is paragraph 1 about? – O czym jest akapit 1?
2. What is paragraph 2 about? – O czym jest akapit 2?
mall- centrum handlowe
opening hours – godziny otwarcia
easily – z łatwością get=buy

5) Exercises 1, 3 page 52 AB ( Ćwiczenia 1, 3 str. 52 ćwiczeniówka).

Drodzy Rodzice,
Zadania wykonujemy samodzielnie.
Nie ma konieczności wysyłania wykonanych ćwiczeń. W razie pytań proszę
o kontakt poprzez e-dziennik.
Czas wykonania do 05.05.20r.
Powodzenia!
Pozdrawiam serdecznie, M. Łabuzińska.

