
20.04.2020
Shopping. Ćwiczenia leksykalne.

Pracuj z Quizletem. Wybierz rozdział 12 – zakupy i usługi.
Do piątku godz. 18, wykonaj opcję Test – na ocenę, zasady takie jak ostatnio.

21.04.2020
Pronouns one/ones, other/another. Zaimki.

Zeszyt ćwiczeń, strona 119 – Przeczytaj notatkę o tytule ZAIMKI ONE / ONES, OTHER / 
ANOTHER

Podstawowa rzecz... "one" oznacza "jeden", to chyba każdy wie :)
Poza funkcją liczebnika, to słowo pełni również funkcję zaimka.
Zaimek, dla przypomnienia, to słówko, które możemy podstawić "za imię", czyli innymi słowy za 
nazwę jakiejś rzeczy lub osoby:
Zaimkami, które już doskonale znacie, są np. I, you, he, she, it, we you, they.
Zaimków używamy, aby unikać powtórzeń. Popatrzcie na ten tekst:

My brother Tom is very tall. My brother Tom can't buy clothes in normal shops. My 
brother Tom has to buy clothes in special shops.

Jak poprawić ten tekst, aby nie zawierał tylu powtórzeń?

Wszystkie powtórzenia zaznaczone są kolorami.

My brother Tom – mój brat Tom – inaczej...? HE
clothes – ubrania – THEM
shops – sklepy – ONES

Spróbuj teraz poprawić ten krótki tekst, zamieniając podane słowa podane. Pamiętaj, żeby zamienić
tylko DRUGIE użycie danego słowa/wyrażenia.
Ktoś chętny niech wstawi efekt na grupie na Facebooku, omówimy go w komentarzach :)

Słowo ANOTHER oznacza "inny, następny", OTHER oznacza "inni, inne" – widać, że ANOTHER 
pasuje do liczby pojedynczej, OTHER do liczby mnogiej.
(Skojarz z przedimkiem A/AN – pojawia się tylko przed liczbą pojedynczą)
Zapoznaj się z przykładowymi zdaniami z zeszytu ćwiczeń ze str. 119.

Wykonaj ćwiczenia: 4/120, 5/120

23.04.2020
Let's go shopping. Idziemy na zakupy.

Obejrzyj film:
https://www.youtube.com/watch?v=d8BR6hsvzoY
Wypisz w zeszycie przydatne na zakupach zwroty z wypowiedzi sprzedawcy i klienta.
Stwórz krótki dialog – rozmowę klienta i sprzedawcy w sklepie, i zapisz go w zeszycie lub pliku 
tekstowym. Prześlij na adres mon.czaplicka@gmail.com .

https://www.youtube.com/watch?v=d8BR6hsvzoY
mailto:mon.czaplicka@gmail.com


***Dla chętnych: nagraj film (lub sam dźwięk) – przedstaw ten dialog. Możesz zaoferować rolę 
sprzedawcy lub klienta w Twoim filmie/nagraniu mamie, tacie, bratu, siostrze... lub samemu/samej 
wcielić się w obie role. :)
Filmy/nagrania nie zostaną nigdzie zamieszczone i udostępnione przeze mnie, będę miała do nich 
dostęp tylko ja, celem ocenienia.
Prace prześlijcie na adres mon.czaplicka@gmail.com .
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