Blok tematyczny: Usługi (poczta, telefon, bank, policja, sklep)
Temat dnia: Idziemy na zakupy - powtórzenie wiadomości.
Cele lekcji: utrwalenie wiadomości, rozumienie czytanego tekstu, odpowiedzi na
pytania, stosowanie form grzecznościowych, tworzenie własnej wypowiedzi ustnej,
dialogowanie
Pomoce: zeszyty, przybory szkolne, załącznik 9.36
Przebieg lekcji:
Nauczyciel: Dzień dobry. Dzisiejsza lekcja będzie podsumowaniem wiadomości
związanych z robieniem zakupów.
ZADANIE 1
Plusy i minusy supermarketów.
Wpisz do tabeli wyrażenia i zwroty z ramki. Dopisz własne propozycje.
różne towary w jednym miejscu, bywają promocje, duży wybór towarów, miejsca
parkingowe, można mieć kartę stałego klienta, bywają konkursy, duży wybór produktów,
gra muzyka, niskie ceny, często na półkach są nieświeże towary, duże kolejki do kasy,
towary z długim terminem ważności

PLUSY

MINUSY

ZADANIE 2
Korespondujesz z kolega/koleżanką z Polski . Napisz list, w którym:
• poinformujesz go o tym, iż otwarto nowy supermarket w twojej okolicy
• opiszesz, jakie działy się w nim znajdują
• napisz, że lubisz robić zakupy w sobotę, napisz, jakie artykuły spożywcze kupujesz
ZADANIE 3
(praca w grupach)

Przygotujcie w parach scenki rozgrywające się w sklepie (numery scenek można
wylosować lub może przydzielić je nauczyciel):
1. Kup 2 chleby i karton soku, poproś o zważenie 20 dag szynki i kilogram kiełbasy
wędzonej, zapytaj, czy jabłka są świeże.
2. Kup 5 bułek i karton soku, poproś o zważenie 30 dag sera, poproś jeszcze o kilogram
cukru.
3. Kup kilogram jabłek, 3 chleby i kilogram ciastek oraz masło. Zapytaj, czy szynka jest
świeża.
4. Kup 20 dag sera, chleb razowy, kilogram szynki i kilogram pomidorów, karton mleka
5. Kup szampon, 2 mydła, proszek do prania i spinki do włosów. Zapytaj, czy są świece
zapachowe.
6. Kup 3 zeszyty, niebieski długopis i dwa ołówki, poproś o pokazanie piórników.
7. Kup 2 pary skarpetek, rajstopy i szalik. Poproś o pokazanie czapek zimowych.
8. Kup kawę, chleb, kilogram cukru, poproś o zważenie 30 dag szynki.
9. Kup 20 dag sera, chleb, kilogram szynki i kilogram jabłek, karton mleka.
10. Chcesz kupić bukiet kwiatów, dwie pojedyncze róże i 2 doniczki.
Każda grupa powinna mieć szansę, by przedstawić swój dialog.

