
Hello! Witajcie! 
Czy wiecie, jaki jest dzisiaj dzień tygodnia?  Nazwijcie go po angielsku. Jeśli macie problem 

oglądnijcie film i powtarzajcie słówka: https://youtu.be/loINl3Ln6Ck 

Przygotujcie karty obrazkowe i wyrazowe z atrakcjami miejskimi. Karty obrazkowe ułóżcie 

jedna obok drugiej, a pod nimi karty wyrazowe. Sprawdźcie, czy dobrze wykonaliście 

zadanie. Porównajcie z podręcznikiem s.62. z.2.  

Oglądnijcie film i powtarzajcie słówka za Mróweczką Annie:  https://youtu.be/7oFH09Xf7dY  

Teraz nazwijcie wszystkie słówka samodzielnie, wskazując odpowiednie rysunki. Jeżeli 

Wam się nie udało, oglądnijcie film jeszcze raz.  
Dzisiaj będziemy pytać o to, czy w danym mieście znajdują się jakieś miejskie atrakcje. Oto 

wzór pytania: 

IS THERE A CINEMA IN TOWN? ( is der e sinema)  czyli CZY JEST KINO W MIEŚCIE? 
IS THERE A …. (is der a) można tłumaczyć: Czy jest …. ? / Czy znajduje się …. ?  
IN TOWN ( in taun) - w mieście 
W tym wzorze pytania zmieniać się będzie tylko nazwa atrakcji miejskiej np.: funfair, zoo, 

water park, swimming pool, sports centre, museum, park. 

IS THERE A ………………..  IN TOWN? 
A teraz poćwiczcie zadawanie tego pytania, wskazując po kolei wszystkie karty obrazkowe, 

np.: Is there a funfair in town?  

       Is there a museum in town? 

Teraz poćwiczymy odpowiedzi. Jeżeli w jakimś mieście znajduje się dana atrakcja to 

odpowiadamy: YES, THERE IS. ( jes, der is ) czyli TAK, JEST (znajduje się). 

Jeżeli nie ma takiej atrakcji w mieście, to mówimy: NO, THERE ISN’ T ( noł der isnt ) czyli 

NIE, NIE MA. 
Popatrzcie na karty obrazkowe i wybierzcie odpowiedzi, które pasują do naszego miasta. 

Najpierw zadajcie pytanie, a później podajcie odpowiedź, np.: 

Is there a park in town? Yes, there is. 

Is there a water park in town? No, there isn’t. 

Otwórzcie zeszyty ćwiczeń na s. 60 i wykonajcie z.1 i 2 ( napiszcie odpowiedzi zgodnie z 

obrazkiem). 

Bye-bye! Do widzenia! p. Basia 
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