
7th  May, 2020
ONLINE LESSON 7

TOPIC: SHOPPING AND SERVICES – VOCABULARY AND LISTENING

Dzień dobry,
Oto kolejne zadanie dla Was z języka angielskiego. 

Na dzisiejszej lekcji w dalszym ciągu zajmujemy się słownictwem związanym z zakupami 
i  uslugami.  Celem dzisiejszego ćwiczenia będzie poznanie słownictwa z w/w tematyki  z filmu,
który samodzielnie wyszukacie na YouTube.

Co macie do zrobienia? ŁUKASZ, MACIEK, DAWID, DAWID

1)  proszę  zajrzeć  do  aplikacji  QUIZLET   na  stronę:
https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/password-reset-a2b1/sets  i  przejrzeć  słownictwo  
z rozdziału 6, przejrzeć fiszki, odsłuchać wypowiadane wyrazy, porobić ćwiczenia, które znajdują
się po lewej stronie fiszek.

2)  proszę  poszukać  na  YouTube  filmu,  który  tematycznie  związany  będzie  z  zakupami  
i  usługami(  rodzaje  sklepów,  towary  i  ich  cechy,  sprzedawanie  i  kupowanie,  środki  płatnicze,
promocja i reklama, korzystanie z usług, reklamacja ). 

3)  proszę,  żebyście  obejrzeli  ten  film,  wypisali  w  zeszycie  do  języka  angielskiego  około  20
wyrazów,  które  są  dla  Was  nowe,  związanych  z  zakupami  i  usługami  i  podali  znaczenie  tych
wyrazów w języku polskim.

4) proszę, żebyście w zeszycie do języka angielskiego  opisali  w około 10 zdaniach treść tego filmu
( napiszcie, o czym ten film jest, czego można sie dowiedzieć ). Możecie napisać streszczenie po
polsku lub po angielsku.

5) podajcie link do filmu w mailu.
MATEUSZ, ERYK

1)  proszę  poszukać  na  YouTube  filmu,  który  tematycznie  związany  będzie  z  zakupami  
i  usługami(  rodzaje  sklepów,  towary  i  ich  cechy,  sprzedawanie  i  kupowanie,  środki  płatnicze,
promocja i reklama, korzystanie z usług, reklamacja ). 

2)  proszę,  żebyście  obejrzeli  ten  film,  wypisali  w  zeszycie  do  języka  angielskiego  około  10
wyrazów, związanych z zakupami i usługami i podali znaczenie tych wyrazów w języku polskim.

3) podajcie link do filmu w mailu.

Po  wykonaniu  zadania  w zeszycie  przedmiotowym  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 ) macie oczywiście plusy. Termin
wykonania pracy – do 13.05.2020 r. 

Trzymajcie się zdrowo.

Ewa Pawełczyk

https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/password-reset-a2b1/sets

