
Good morning! Dzień dobry! 
Dzisiaj rozpoczniemy lekcję od przypomnienia nazw sklepów. Otwórz podręcznik na s. 52 i 
nazwij sklepy na zdjęciach albo zagraj w grę.  
Oto link: https://wordwall.net/pl/resource/1820281/angielski/bugs-team-3-unit-5-balony 
Super! 
Otwórz podręcznik na s. 54-55 , włącz  film z historyjką “ Let's go shopping”. Posłuchaj 
historyjki śledząc jednocześnie tekst w podręczniku. Klaśnij w dłonie, gdy usłyszysz w 
historyjce nazwę jakiegoś sklepu np.: a toy shop, a bakery, a market, clothes shops, 
bookshops. Oto link z historyjką: https://youtu.be/i2gH17dD1jA    Great! Świetnie! 
Otwórz podręcznik na s. 56 i spójrz na z. 2 
Przeczytaj na głos poszczególne zdania z numerami od 1 do 6. 
Otwórz zeszyt przedmiotowy (mały) do j. angielskiego, napisz numer strony i zadania: s.56 
z.2. W nowej linijce napisz w dwóch kolumnach numery zdań od 1 do 6, tak jak ja: 
1.   F 4. 
2. 5. 
3. 6. 

● Przeczytaj jeszcze raz zdanie nr 1 z podręcznika i zastanów się, czy zdanie jest 
zgodne z treścią historyjki czy też nie.  

● Jeżeli uważasz, że zdanie jest zgodne z treścią historyjki to napisz obok numeru 1 w 
zeszycie literę T (true - prawda). Jeżeli uważasz, że zdanie nie pasuje do treści 
historyjki  napisz literę F (false - fałsz). 

● To samo zrób z pozostałymi zdaniami. Zrób tyle przykładów, ile potrafisz. Jeżeli nie 
umiesz jakiegoś przykładu zostaw puste miejsce.  

● Uwaga! Nie przepisuj tych zdań do zeszytu. 
Teraz wykonaj w zeszycie do j. angielskiego (małym) z.3 s.56. Numer strony i zadania 
napisz w nowej linijce, tak jak ja:      s.56 z.3 
W kolumnie po lewej stronie znajdują się rysunki sklepów: a) bakery,  b) bookshop 
c) clothes shop   d) market. Nad rysunkiem “a” znajduje się dymek z tekstem, który mówi 
świetlik Gary.  Pyta, gdzie znajdują się te sklepy, czyli po angielsku :  
EXCUSE ME. I’M  LOOKING FOR A  (toy shop)., co znaczy: Przepraszam. Szukam sklepu 
(z zabawkami). 
W drugiej kolumnie znajdują się rysunki ze sklepami, o które pyta Gary i nazwa ulicy, na 
której się one znajdują (zawsze jest ta sama nazwa). Mosquito (komar) udziela odpowiedzi: 
There’s a…. (jeśli na rysunku jest jeden sklep)  lub There are ( jeśli są rysunki z dwoma lub 
trzema sklepami tego samego typu). 
Oto przykład A). Przepisz go jako wzór do zeszytu i samodzielnie napisz zdania z 
pozostałymi przykładami.  

A) Excuse me. I’m looking for a bakery. 
      A)  There’ s a bakery on New Street. 
W pierwszym zdaniu zmieni się tylko nazwa sklepu. W drugim zdaniu dopasuj właściwy 
początek ( There’s lub There are) i wpisz nazwę sklepu ze zdania pierwszego. 
Po napisaniu w zeszycie pozostałych przykładów poproś Mamusię lub Tatusia o zrobienie 
zdjęcia i prześlij na adres: b.jonderko@sp18-pszczyna.pl. Proszę także o przesłanie zdjęć 
stron: 50, 51, 52 z zeszytu ćwiczeń. 
Goodbye! Do widzenia! p. Basia 
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