
Good morning!  Dzień dobry! 

Dzisiejszą lekcję rozpoczniemy od przypomnienia nazw sklepów i poprawnej ich pisowni. 

Otwórz podręcznik na s. 52 i nazwij sklepy, przyjrzyj się ich poprawnej pisowni. Zagraj w grę 

polegającą na ułożeniu liter tak, aby powstały nazwy sklepów.  

Oto link: https://wordwall.net/pl/resource/1585501/angielski/lets-go-shopping 

Great! Świetnie! 
Dzisiaj będziemy ćwiczyć pytanie, dzięki któremu możecie dowiedzieć się, gdzie znajduje się 

poszukiwany przez Was sklep. 

Gdy chcemy zapytać o coś jakąś osobę na ulicy, używamy na początku rozmowy zwrotu:  

EXCUSE ME (ekskjuz mi) czyli PRZEPRASZAM 

Następnie informujemy o tym, jakiego sklepu szukamy, mówiąc: 

I’M LOOKING FOR A ….  .(ajm luking fo e) czyli Ja szukam (sklepu) …… 

LOOK FOR ( luk fo ) - szukać 

Oto cała informacja: EXCUSE ME.  I’M LOOKING FOR  A ….  (np. bakery). 

                                  Przepraszam.  Szukam ………         (np. piekarni). 

W odpowiedzi możemy usłyszeć zdanie: 

1.There’s a bakery on Słoneczna Street.  czyli Jest piekarnia na ulicy Słonecznej. ( W j. 

polskim kolejność wyrazów jest inna niż w j. angielskim: Piekarnia jest na ulicy Słonecznej)  

2. There are two bakeries on Piastowska Street. czyli Są 2 piekarnie na ulicy 

Piastowskiej. 

(There are …. używamy, gdy sklepów danego rodzaju jest więcej np. dwa, trzy, i więcej). 

Otwórzcie zeszyt do j. angielskiego. W jednej kolumnie wypiszcie z podręcznika s.52 z.2 

wszystkie nazwy sklepów w liczbie pojedynczej. W drugiej kolumnie, obok te same nazwy, 

ale utwórzcie liczbę mnogą: 

a bakery ( 1 piekarnia) bakeries (piekarnie)  

a toy shop toy shops 

Aby utworzyć liczbę mnogą w nazwach sklepów dopisuje się końcówkę “ - S” 

 A teraz sprawdźcie wyrazy: pet shops, bookshops, sweet shops, shoe shops, clothes 

shops, markets, supermarkets. 

Otwórzcie zeszyty ćwiczeń na s. 53 i wykonajcie z.1 ( odszukaj w przewodniku sklepów i 

wpisz ich nazwy)  i z. 2( najpierw zrób legendę, czyli obok każdego budynku z numerem 

wpisz 1 nazwę sklepu. Potem uzupełnij dialogi).  

Super! 

Bye-bye! p. Basia J i p. Basia S 

https://wordwall.net/pl/resource/1585501/angielski/lets-go-shopping

