
Język angielski III b 

Środa, 13.05 Topic: Types of shops. 

 
Zacznijmy nowy rozdział, w którym będziemy poznawać nazwy sklepów . 

Pracujemy w książce na str. 52 

1. Zadanie 2. Pomyśl jakie znasz typy sklepów.  Popatrz na obrazki 1-8, 
posłuchaj nagrania kilka razy i powtarzaj głośno (ścieżka 1). 
 

2. Napisz do zeszytu nazwy sklepów, z mini-słowniczka str.84. 
 
 
 Toy shop – sklep z zabawkami 
 Bakery – piekarnia 
 Pet shop – sklep zoologiczny 
 Bookshop – księgarnia 
 Sweet shop – cukiernia 
 Shoe shop – sklep obuwniczy 
 Clothes shop – sklep odzieżowy 
 Market – targ 
 Supermarket – sklep spożywczy 

 

3. Zadanie 3. Posłuchaj piosenki I like shopping (ścieżka 2), o chłopcu, który lubi 
chodzić na zakupy w sobotę rano. Popatrz na symbole a-h i zapisz ich nazwy 
w zeszycie, zgodnie z kolejnością pojawiania się w piosence.  
 
Ćwiczenia str. 50 
 

4. Proszę uzupełnij zadanie 1 i 2. 

 
 

 

 

 



Czwartek, 14.05 Topic: What’s on this street? 

 
Dzisiaj poznacie konstrukcje There is oraz There are, które pomogą nam określać ile 
sklepów i jakiego typu  znajduje się na danej ulicy. Zapisz poniższą notatkę w 
zeszycie: 

There is (krótka forma zapisu There’s) – użyjemy, kiedy sklep jest jeden  

np. There is a pet shop. 

There are – użyjemy, kiedy w danym miejscu jest kilka sklepów tego samego typu  

np. There are two book shops. 

 

Pracujemy w książce na str. 53. 

 

1. Zadanie 1. Posłuchaj piosenki On this street (ścieżka 3). Zwróć uwagę na 
kolorowe symbole sklepów, wybierz palcem tylko te,  o których jest mowa w 
danej zwrotce, również powiedz ile jest takich sklepów. Spróbuj przeczytać 
tekst. 
 

2. Zadanie 2. Dziewczynka ogląda mapę pokazującą sklepy w centrum 
handlowym. Obok obrazka znajdują się zdania, Twoim zadaniem jest 
wybrać 's lub are – przyjrzyj się zdaniom, czy zdania dotyczą jednego sklepu 
czy kilku. Posłuchaj nagrania i wybierz swoją odpowiedź (ścieżka 4). 
 

3. Zadanie 3. Posłuchaj nagrania (ścieżka 5), w którym dziewczynka szuka 
sklepu spożywczego i cukierni. Popatrz na mapę z rodzajami sklepów oraz 
nazwami ulic, odczytaj nazwy ulic oraz zidentyfikuj sklepy. Przeczytaj zdania 1 
i 2, i uzupełnij odpowiedź podając nazwę ulicy. Możesz poćwiczyć mówienie 
pytając się o pozostałe sklepy. 
 

Ćwiczenia str 51. 

4. Proszę uzupełnij zad 1i 2. 

 
 


