
Klasa 5 

Temat: My town. Sklepy w moim mieście. 

I. Notatka  w zeszycie:  

1.  Shops (podręcznik - str. 82). 

2. Prepostions of place: behind – za, between – pomiędzy, in front of – przed, next to - obok  

II. Praca z podręcznikiem: 

1. Str. 72 – zad. 1 – słuchaj i powtarzaj (nagrania w formacie MP3 są dostępne na www.macmillan.pl/strefa-

ucznia , a następnie przyporządkuj nazwy sklepów do obrazków i zapisz rozwiązania w zeszycie.  

2. Str. 73 – zad. 2 – Pracuj z obrazkiem ze strony 72. Przeczytaj zdania a-j i nazwij sklepy 1-10. W zeszycie 

narysuj mapę z odpowiedziami (z podpisanymi budynkami).  

3. Str. 73 – zad. 3 – Odpowiedz w zeszycie krótko na pytania do tekstu: 

a. How many shops are there? 

b. How many people visit the mall every year? 

c. How many toy and game shops are there? 

d. How many bakers are there? 

e. Is there a bookshop? 

f. Is there a chemist’s? 

4. Str. 73 – zad. 4 - Przeczytaj tekst z zadania 3 jeszcze raz i wybierz właściwą odpowiedź a-e na dwa pytania: 1. 

O czym mówi paragraf 1 tekstu? 2. O czym jest paragraf 2 tekstu? 

III. Praca z zeszytem ćwiczeń: str. 52 – zad. 1 i 3. 

 Temat: I was at Camden Market. Odwiedzanie sklepów. 

I. Notatka: 

Czas Past Simple z czasownikiem to be: zdania twierdzące i przeczące. Forma “to be – być”  w czasie przeszłym 

Past Simple ma postać was (dla osób I, he, she, it) oraz were (dla you, we, they). Przeczenie:          was not = 

wasn’t, were not = weren’t 

P.S. Dokładniejsze opisy tegoż zagadnienia gramatycznego z przykładami znajdują się w podręczniku na  

stronie 83 (w ramkach – można poczytać). 

II. Praca z podręcznikiem – rozwiązania do zeszytu:  

1. Str. 74 – zad. 3: Wpisz odpowiednio (was, wasn’t, were, weren’t) – krzyżyk to przeczenie, haczyk to 

twierdzenie. 

III. Praca z zeszytem ćwiczeń – str. 53: zad. 1 i 2. 

IV. Dla chętnych: można też zrobić – zad. 4 oraz “Train your brain!”. 

  

Powodzenia! 
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