
23.03.2020- 27.03.2020      KLASA VI 

 

Lesson 1 

Subject: Shopping – nazwy sklepów. 

 

1. Otwórz podręcznik na stronie 75 i spróbuj dopasować nazwy sklepów do 

odpowiednich ilustracji. Nazwy znajdują się w tabelce w poleceniu 1.  

Wykorzystaj Quizlet w celu sprawdzenia znaczenia słów oraz wymowy. 

https://quizlet.com/pl/493962746/steps-plus-klasa-6-unit-6-shopping-flash-cards/ 

 

2. Przepisz słownictwo do zeszytu 

3. baker's -piekarnia 

4. bank- bank 

5. bookshop- księgarnia  

6. butcher's- sklep mięsny  

7. chemist's- apteka 

8. clothes shop- sklep z ubraniami  

9. electrical store- sklep z artykułami elektronicznymi 

10. florist's - kwiaciarnia 

11. greengrocer's- warzywniak  

12. hairdresser's - fryzjer 

13. newsagent's- sklep z gazetami  

14. post office- poczta 

15. sports shop- sklep sportowy 

16. shoe shop- sklep obuwniczy 

17. supermarket- supermarket 

18. travel agent's - biuro podroży  

 

 

3.  Skorzystaj z poniższej aplikacji, aby utrwalić poznane słownictwo. 

https://wordwall.net/pl/resource/929541/angielski/shopping 

4. Homework – wykonaj polecenie 1 i 2 str. 32 (zeszyt ćwiczeń) 

 

 

 

 

 

 

https://quizlet.com/pl/493962746/steps-plus-klasa-6-unit-6-shopping-flash-cards/
https://wordwall.net/pl/resource/929541/angielski/shopping


Lesson 2 

Subject: „Going to”  - wprowadzenie. 

1. Zapoznaj się z treścią nagrania https://www.youtube.com/watch?v=Sc5CV5VzMqk 

 

2. Zapisz notatkę w zeszycie. Przepisz fragment zaczynający się od słów „konstrukcji 

be going to używamy wtedy,……………………………….,aż do słów „w formie 

podstawowej”, oraz poniższe zdania. 

L. poj.      L.mn. 

1.I am going to  swim.    1.We are going to swim. 

2.You are going to swim    2. You are going to swim. 

3. He/she/it is going to swim.   3. They are going to swim. 

 

3. Poćwicz kostrukcję ”going to” za pomocą aplikacji LearningApps 

https://learningapps.org/2683363 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sc5CV5VzMqk
https://learningapps.org/2683363


4. Wykonaj polecenie 1,2, 3 na stronie 34 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Lesson 3 

Subject: „Will”  - wprowadzenie. 

 

1. Zapoznaj się z treścią nagrania https://www.youtube.com/watch?v=jn3TbvzBzco 
2. Skorzystaj z podręcznika: str. 80, polecenie 1 i przepisz do zeszytu informacje z 

zielonej ramki.  

Zapamiętaj!   „a decision” – decyzja 

   „a promise” – obietnica 

   „an offer” – propozycja 

3. Wykonaj polecenie 2 str.80 z podręcznika- połącz zdania 1-5 z propozycjami a-e. 

Odpowiedzi zapisz w zeszycie. 

 
 

4. Homework – wykonaj polecenie 4,5,6 str. 34 w zeszycie ćwiczeń. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jn3TbvzBzco

