Blok tematyczny: Zakupy
Temat dnia: Sklep czy magazyn?
Cele lekcji: gromadzenie słownictwa związanego z tematem, rozumienie wyrazów w
kontekście wypowiedzi, dialogi
Pomoce: zeszyty, przybory szkolne, komputer, rzutnik, załącznik 8.27
Przebieg lekcji:
Nauczyciel: Dzień dobry. Na dzisiejszej lekcji rozpoczniemy cykl zajęć dotyczących
zakupów. Poznamy nazwy sklepów i słownictwo związane z robieniem zakupów.
Zaczniemy od ćwiczenia ze zdjęciami sklepów i dopasujemy do nich nazwy (zał. 8.27).
Możecie korzystać z poniższego słownictwa.
Przypomnimy również rzeczowniki (nazwy osób, rzeczy) związane z tematem zakupów.
Można zadać uczniom pomocnicze pytania: Kto to jest klient/ klientka? Kto obsługuje
klientów? Co się kupuje w sklepie?
Słownictwo:
 sklep (spożywczy, odzieżowy, wielobranżowy), butik, centrum handlowe, galeria
handlowa, supermarket, hipermarket, hala targowa, magazyn, zaplecze, bazar,
zielony rynek, targ
 robić zakupy, kupować, zakupić, nabyć, być na zakupach, iść na zakupy
 sprzedawca, sprzedawczyni, ekspedientka, klient, klientka, towar, produkt,
artykuł, zakupy, asortyment (wybór towarów), paragon, rachunek
Następne ćwiczenie można wyświetlić na ekranie lub rozdać wydrukowane na kartkach.
Co można kupić w wymienionych sklepach? Wstaw odpowiednie wyrazy z ramki.
buty, chleb, mleko, kurtka, pomarańcze, spódnica, ciastka, kawa, woda mineralna,
bułki, wino, skarpetki, pomidory, szynka, rękawiczki, sok owocowy, jajka
W sklepie spożywczym: .................................................................................................
(chleb, mleko, pomarańcze, ciastka, kawę, wodę mineralną, bułki, wino, pomidory,
szynkę, sok owocowy, jajka)
W sklepie odzieżowym: ................................................................................................
(kurtkę, buty, spódnicę, skarpetki, rękawiczki)
Kolejnym zadaniem będzie układanie dialogów w parach. Kilka z nich należy wygłosić
przed klasą. Każda grupa zapisuje swój dialog w zeszycie.
wzór:
- Słucham panią.
- Poproszę ....
- Czy coś jeszcze.
- Nie, dziękuję.
- Płaci pani ...
- Czy mogę zapłacić kartą?

- Tak, proszę wprowadzić pin.
- Dziękuję, do widzenia.
- Dzień dobry.
- Dzień dobry, co dla pana?
- Poproszę ....
- Proszę, czy to wszystko?
- Jeszcze ...
- Proszę.
- Dziękuję, ile płacę?
- 24 zł.
- Proszę.
- Reszta dla pana. Do widzenia.
- Do widzenia.
Zadanie domowe
Porozmawiaj z mamą i zapisz 10 artykułów, które kupowała w ostatnim tygodniu, podaj
ich ceny.

