
TOPIC: VERBS :MAKE" AND "DO" AND LISTENING

Dzień dobry,

Dziękuję  za  przesłanie  Waszych  prac.  Nie  otrzymałam  jeszcze  wszystkich,  ale  jestem
przekonana, że wkrótce reszta do mnie dotrze. 

Celem dzisiejszego ćwiczenia będzie poznanie/przypomnienie wyrażeń z czasownikami do i
make ( obydwa czasowniki oznaczają "robić" ale używamy ich w różnych wyrażeniach ). Jako
kolejną rzecz to wykonania otrzymacie przyjemne ćwiczenie ze słuchania.

Jakie jest Wasze zadanie? 

1. Zapoznajcie się z podanymi w dalszej części dokumentu wyrażeniami z czasownikami  do   i
make.  Wypiszcie  w  zeszycie  te  wyrażenia,  które  są  dla  Was  nowe,  sprawdźcie  i  zapiszcie  w
zeszytach ich znaczenie w języku polskim. Sprobujcie je zapamiętać. 

2.  Zróbcie  ćwiczenia  1-5,  nie  spoglądając  na  listy  wyrażeń,  dopiero  po  zrobieniu  ćwiczeń
sprawdźcie,  czy  podaliście  prawidłowe  odpowiedzi.  Ewentualne  błędy  poprawcie  kolorowym
długopisem/mazakiem.

3. ( teraz coś bardziej rozrywkowego):

a) chciałabym, żebyście poćwiczyli umiejętność słuchania ( w przyjemny sposób ) . Przejdźcie na
stronę  LYRICS  TRAINING  (  można  też  ściągnąć  aplikację  na  telefon  )  -
https://lyricstraining.com/en  ,  wybierzcie  piosenkę,  którą  najbardziej  lubicie  (  lub  taką,  która
kojarzy Wam się z miłymi chwilami w życiu ), przesłuchajcie ją, uzupełnijcie w niej  tekst ( są
cztery  poziomy zaawansowania  językowego  –  w  zależności  od  tego,  ile  procent  tekstu  trzeba
uzupełnić ), ćwiczcie tak długo, aż będziecie w stanie uzupełnić cały tekst piosenki bez pomyłek.

b)  przepiszcie  słowa  piosenki  do  zeszytu  przedmiotowego  i  wypiszcie  z  piosenki  od  5  do  10
wyrazów/wyrażeń,  które  poznaliście  (  lub  przypomieliście  sobie  dzięki  tej  piosence  )  wraz  z
tłumaczeniem na język polski. Pamiętajcie, żeby podać  wykonawcę i tytuł piosenki.

Ciekawa jestem, jakie piosenki wybierzecie.

Po  wykonaniu  ćwiczeń  proszę  je  sfotogarfować  lub  zeskanować  i  przesłać  na  moją  skrzynkę
mailową  (   szkola.e.p@gmail.com ).  Za  dobrze  wykonaną  pracę  (  bedę  brała  pod  uwagę
poprawność i  terminowość wykonania pracy ) otrzymacie oczywiście plusy. Termin wykonania
pracy – do 15.04.2020 r. ( po przewie świątecznej ). Następne zadanie otrzymacie już po przerwie
świątecznej, zakładając oczywiście, że nie wrócimy do szkoły.

Życzę zdrowych i spokojnych Świąt.
Ewa Pawełczyk

https://lyricstraining.com/en


DO
do an exercise do well do exam do research
do a favour do housework do harm do a crossword
do accounts do homework do your duty do service
do an assignment do one’s best do a lot of good do a job             
do the gardening do shopping do sums   do gymnastics
do damage do something do business do one’s hair
do sport do the ironing do a course       do the laundry
do nothing do badly do a project do the washing

Make

make dinner make an attempt make an appointment make 
trouble

make a mess make a decision make a mistake make the 
bed

make an offer make a choice make somebody angry make a 
profit

make plans make progress make an exception make 
sense

make a 
promise

make friends make a phone call make war

make a noise make progress make an agreement make 
speech

make a 
phone call

make an excuse make money make a 
joke

make lunch make a change make a cup of tea make a 
line



EXERCISES

 Circle make or do. The expressions are on the lists.
 make/do an exercise  make/do a mistake  make/do an offer  
make/do the gardening      make/do a project  make/do sense         
make/do sport  make/do your duty  make/do a joke     
make/do service  make/do a promise      make/do friends         
 make/do well  make/do money  make/do a favour       
 make/do one’s best  make/do an agreement  make/do war      
 make/do the ironing  make/do a cup of tea     make/do a job            
 make/do damage  make/do dinner            make/do a line            
 make/do the laundry  make/do nothing  make/do a mess         
 make/do an assignment  make/do an exception   make/do lunch

 Write five housework expressions with “do”.
________________       _________________      ________________
________________       _________________

 Put a tick() next to the right sentences and a cross() next to the 
wrong sentences.
1. He always does well in the exams.                                                             
He always makes well in the exams.                                                              
2. Anna does a lot of money selling cars.                                                        
Anna makes a lot of money selling cars.                                                         
3. I do gymnastics every morning.                                                                  
I make gymnastics every morning.                                                                  
4. My mother always makes dinner for us.                                                      
My mother always does dinner for us.                                                            
5. I do my bed at the weekends.                                                                     
I make my bed at the weekends.    
                                                                                                                          

 Complete the sentences with do or make in the correct forms. 
1. Don’t _________a mess in your room!                         
2. Let’s __________ a cup of coffee and watch a film.                                      
3. He hates ____________ the housework, it makes him bored.                      
4. It doesn’t ___________ any sense!                                                               
5. Lily __________ her hair every morning.                                                       
6. Adam’s hobby is _________ the gardening.                                                 
7. She _________ a lot of friends with her smile.                                              
8. The scientists __________ research on animals. 

 Write do or make and translate these difficult words.                                   

 _______ an exception - ____________________                            



 _______ an appointment - _________________                            
 _______ research - _______________________                            
 _______ an assignment - __________________                            
 _______ a profit - _________________________                           
 _______ business - _______________________                            
 _______ an agreement - ______________________                        
 _______ accounts - _______________________   


