
Załącznik 6 (20.04 – 24.04) 

Temat: In a clothes shop. Dialogi w sklepie odzieżowym. 

I. Notatka:  

1. Clothes sizes. (słownictwo, str. 82) 

2. In a clothes shop. (słownictwo, str. 82) 

II. Podręcznik, strona 79 - polecenia: 

1. Przeczytaj dialog z zadania 1 ze zrozumieniem. (nagranie 2.43) 

2. Zadanie 2 – połącz rozmiary ubrań z koszulkami z zadania 1. 

3. Zadanie 4 – wybierz odpowiednie słowa z ramki, aby uzupełnić poprawnie dialog: smaller – mniejszy, 

bigger – większy, cheaper – tańszy, more expensive – droższy. 

III. Zeszyt ćwiczeń, strona 57 - zadanie 1. 

Temat: In a clothes shop. Dialogi w sklepie odzieżowym. 

I. Zapamiętaj! too expensive – zbyt drogi, too big – zbyt duży, too small – zbyt mały 

II. Podręcznik: zadanie 5, str. 79. Przeczytaj poniższe dialogi (nagranie 2.45). What are the problems with                              

the clothes?: 

1. Female (kobieta): How’s the shirt?  

               Boy: It’s too small. Have you got a bigger size?  

               Female: Yes, we have. Here you are.  

2.  Male (mężczyzna): How is the T-shirt?  

Girl: It’s great. How much is it?  

Male: It’s £15.  

Girl: Oh, that’s too expensive. Have you got any cheaper T-shirts?  

Male: I’m sorry, we haven’t.  

3.  Female: How are the shoes?  

Boy: They’re too big. Have you got a smaller size?  

Female: I’m sorry, we haven’t.  

4.  Male: How are the trainers?  

Girl: They’re great. How much are they?  

Male: They’re £28.  

Girl: Oh, that’s too expensive. Have you got any cheaper trainers?  

Male: Yes, of course.  

5.  Female: How’s the jacket?  

Boy: It’s too small. Have you got a bigger size?  

Female: Yes, we have. Here you are.  

6.  Male: How’s the sweater?  

Girl: It’s too big. Have you got a smaller size?  

Male: I’m sorry, we haven’t. 

III. Dla chętnych: podręcznik - zadanie 6, str.79 – Jak zapytasz po angielsku? 

IV. Zeszyt ćwiczeń, strona 57: 

1. Zadanie 2. 

2. Dla chętnych: zadanie 4. 

Temat: Around the world. Culture: unusual shops in London. Lekcja kulturowa na temat niezwykłych sklepów  
w Londynie. 

I. Podręcznik, strona 80: 

1. Przeczytaj tekst (zadanie 2) i połącz sklepy ze zdjęciami. Odpowiedzi zapisz w zeszycie. 

2. Sprawdź w słowniku znaczenie nieznanych Tobie słów z tekstu i zapisz w zeszycie. 

II. Zeszyt ćwiczeń, strona 58 – wykonaj ćwiczenie 1 (dotyczy treści tekstu o niezwykłych sklepach w Londynie). 

 

 


