
Lesson 6                                                                                                 6th April 

Subject: Clothes Aim: Poznajemy nazwy ubrań 

Zad 1. Przepisz nazwy ubrań do zeszytu: 

• Shoes – pantofle  

• Shirt – koszula 

• Trousers – spodnie 

• Shorts – szorty 

• Dress- sukienka 

• Gloves - rękawiczki 

• Cap –czapka z daszkiem 

• Jumper – sweter 

• Skirt - spódnica 

• T-shirt – koszulka 

• Socks – skarpetki 

• Jacket- kurtka  

• Scarf – szalik pamiętaj że liczba mnoga to scarves 

Zad 2. Posłuchaj wymowę i powtórz z nagraniem. Ścieżka 2.9 

Zad 3. Dla utrwalenia zrób ćwiczenia online otwierając poniższy link 

https://quizlet.com/pl/420777568/unit-3-clothes-flash-cards/ 

Zad 4.Posłuchaj nagrania o  Camdem Lock Market  ( Bardzo znane i ogromne targowisko w Londynie) 

Żeby Ci było łatwiej tekst masz załączony poniżej. Śledź tekst z nagraniem. Czy znasz słówka stalls? 

To są stragany. Ścieżka 2.10 

 

 

 

 

https://quizlet.com/pl/420777568/unit-3-clothes-flash-cards/


Zad 5 Przeczytaj tekst jeszcze raz i przepisz do zeszytu zdania o Camdem Market wybierając właściwe 

słowo: 

1. Camdem Market is big/quiet. 

2. It’s open six/seven days a week. 

3. There are lots of stalls/shops. 

4. There aren’t any cafes/ supermarkets.   

 

 

 

Lesson 7                                                                                                                                     8th April 

 

Subject Aim: Słuchanie ze zrozumieniem z użyciem poznanego słownictwa związanego z meblami, 

ubraniami i zaimkami miejsca. 

Zad 1. Przypomnij sobie jakie zaimki miejsca poznaliśmy do tej pory, nazwy mebli oraz ubrań.  

On/in/under/near/between/opposite/behind/in front of      

Bed bookshelves/carpet/chest of drawers/curtains/llamp/mirror/rug/wall/wardrobe 

Shoes/shirt/trousers/shorts/dress/gloves/cap/jumper/skirt/t-shirt/socks/jacket/scarf 

              

Zad 2. Posłuchaj nagrania włączając poniższy link i określ czy zdania poniżej są true ( prawdziwe) czy 

false (fałszywe) Jeśli zdania są fałszywe spróbuj je poprawić . W nagraniu wystąpi słówko duvet czyli 

kołdra.  

1. Billy has got a new bed. 

2. Billy’s socks are in his wardrobe.  

3. Billy’s chest of drawers is red 

4.  There is a desk and a chair in Billy’s bedroom. 

5. Jane and Billy likeChelsea football team             

Zad 3. Teraz włącz link poniżej i sprawdź czy dobrzez opanowałeś poznane słownictwo 

on line excercises1 

Zad 4.  Przed wami jeszcze jedno ćwiczenie on line.  Posłuchaj historyjki i uzupełnij zdania. Następnie 

znajdź rzeczy w pokoju i zapisz gdzie się znajdują 

on line excercises2 

 

https://tiny.pl/tbnmg
https://tiny.pl/7hllw

