
14th May, 2020
ONLINE LESSON 8

TOPIC: In a clothes shop – developing speaking

Dzień dobry,
Oto kolejna praca online z języka angielskiego. Przypominam o przysłaniu prac z zeszłego

tygodnia ( oraz wszystkich zaległych ). Jest to ważne, gdyż aby otrzymać ocenę pozytywną z języka
angielskiego musicie wykazać się pracą z poszczególnych tygodni w ramach nauki online.

Teraz chciałabym, żebyście zajęli się przygotowaniem do stworzenia wypowiedzi - dialogu
w sklepie z ubraniami.

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 skupić się na słownictwie 
z rozdziału 6, podrozdział SHOPPING FOR CLOTHES, przejrzeć fiszki, odsłuchać wypowiadane 
wyrazy, porobić ćwiczenia, które znajdują się po lewej stronie fiszek.

1. Proszę przeczytać dialog IN A CLOTHES SHOP w podręczniku w ćwiczeniu 1 na stronie 72.

2. Proszę zrobić ćwiczenie 2 na stronie 72 a następnie porównać odpowiedzi z wyrażeniami UNIT
6/In a clothes shop w podręczniku na stronie 139 ( starajcie sie nie zaglądać na stronę 139 podczas
wykonywania tego ćwiczenia, dopiero po skończeniu, sprawdźcie, czy zrobiliście je poprawnie ).

3. Przeczytać audioscript do cwiczenia ze słuchania nr 1.55  na stronie 155.

4.  Na podstawie audioscriptu uzupełnić  wyrażenia w ćwiczeniu 5 na stronie 72 w podręczniku
( również starajcie sie nie zaglądać na stronę 155 podczas wykonywania tego ćwiczenia, dopiero po
skończeniu, sprawdźcie, czy zrobiliście je poprawnie ).

5. Zróbcie ćwiczenia 1 i 2 ( lewa kolumna ) na stronie 61 w ćwiczeniówce.

6. Stwórzcie dialog według polecenia w ćwiczeniu 7 na stronie 72 w podręczniku lub w ćwiczeniu
3  (  lewa  kolumna  )  na  stroni  61  w  ćwiczeniówce.  Dialog  zapiszcie  w  zeszycie  do  języka
angielskiego.

ERYK, MATEUSZ

1. Proszę zajrzeć do aplikacji QUIZLET  na stronę: 
https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/password-reset-a2b1/sets  i skupić się na słownictwie 
z rozdziału 6, podrozdział SHOPPING FOR CLOTHES, przejrzeć fiszki, odsłuchać wypowiadane 
wyrazy, porobić ćwiczenia, które znajdują się po lewej stronie fiszek.

2. Zróbcie notatkę z tych wyrazów – zapiszcie je w zeszycie po polsku i po angielsku.

UWAGA!

1. Proszę tym razem nie przysyłać odpowiedzi. Sprawdzimy je, jak wrócimy do szkoły. 

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


2. Jeżeli ktoś będzie miał możliwość i chęć poprawienia oceny z języka angielskiego, zachęcam
do odpowiedzi z dialogu.

Kontakt w celu ustalenia terminu odpowiedzi przez Messenger.

Trzymajcie się zdrowo.

Ewa Pawełczyk


