
KLASA 7A  DNIA 3.06

1.TEMAT LEKCJI.
   Cultural Intelligence – a travel guide entry about cultural   
   differences.

2.Today you are reading a travel  guide  entry  about   cultural    
   differences for  the main ideas between  countries and    
   learning the new words,  so try to answer the questions.
   Dzisiaj czytacie  jedną z pozycji przewodnika  turystycznego, 
   dotyczącej  różnic  w  ważnych  poglądach  (kwestiach)      
   kulturowych  między  krajami  i  uczycie  się  nowego  
   słownictwa, zatem  postarajcie się odpowiedzieć na pytania.
   *Who in the class has been abroad?
     Kto z klasy był za granicą?
   *Which countries you have been to and what cultural   
     differences you  noticed, eg with meal times, food, etc?
     W  jakich  krajach  byłeś/aś  i  jakie  kulturowe  różnice 
     zauważyłeś/aś, np. dotyczące godzin posiłku, jedzenia?

3.Look at the pictures and read the headings in ex.1 p.87, then   
   read  the text and match the headings with the paragraphs.
   Spójrz na obrazki i przeczytaj nagłówki w ćw.1 s.87 w 
   podręczniku, następnie przeczytaj tekst i połącz nagłówki z  
   paragrafami. 

4.Write the following words in a notebook and read the text   
   again.
   Napisz poniższe słówka do zeszytu i przeczytaj tekst ponownie.

* always – zawsze 
   local customs – lokalne zwyczaje 
   politeness – uprzejmość 
   especially – szczególnie
   usually – zazwyczaj 



   cheek – policzek 
   shake hands – uścisnąć dłoń
   be common – być powszechnym  
   stranger – obcy 
   doorway – wejście 
   bring – przynosić 
   to be pleased – być zadowolonym
   mustn’t – nie wolno
   should – powinienem
   take off – zdejmować
   arrive – przybywać, nadchodzić
   rude – niegrzeczny 
   wear – nosić 
   socks – skarpety  
   burp – bekać 
   to be offended – być obrażanym
   however – jakkolwiek 
   acceptable – do przyjęcia
   divide a restaurant bill – dzielić (z kimś) rachunek w   
                                            restauracji
   interrupt – przerywać 
   to be keen on –  interesować się, palić się do (czegoś)
   small talk – rozmowa towarzyska 
   nod – kiwać głową, ukłon

5.Read the questions in ex.2 p.87 and answer them.
   Przeczytaj pytania w ćw.2 s.87 i odpowiedz na nie.

6. Homework – do ex.3 p.87.
    Praca domowa – wykonaj ćw.3 s.87.

7.Task for volunteers – answer the questions in point 2 of the  
   lesson.
   Zadanie dla chętnych – Odpowiedz na pytania znajdujące się w  
   pkt 2 lekcji.


