CHRISTMAS SHOPPING
Kilka propozycji na wykorzystanie okresu przedświątecznych zakupów do powtórki gramatyki,
wprowadzenia wybranej konstrukcji w lajtowy sposób lub po prostu pogadania. Jest też propozycja
zadania pisemnego. Wszystko z wykorzystaniem wirtualnego kręciołka, do którego link jest na końcu
dokumentu. Kręciołka można używać z odgłosem lub bez – Dominik twierdzi, że na szczęście to się da
wyłączyć, ja z kolei sądzę, że ten odgłos dodaje emocji☺.

Jesteśmy na przedświątecznych zakupach. Uczniowie decydują, czy wylosowane rzeczy trzeba kupić i
uzasadniają swoje stanowisko. W zależności od naszych potrzeb możemy wykorzystać różne
konstrukcje. Np. w wersji łatwiejszej:
We need a saucepan to make .............. We must / have to buy some chicken for Christmas dinner.
We don’t need a sofa. We have a sofa in the living room.
Czyli wszystkie podstawowe konstrukcje.
Możemy też wykorzystać tryby warunkowe.
If we buy a pineapple, we will be able to make a fruit salad.
house will look sad.

If we don’t buy any decorations, the

Jeżeli chcemy mieć trochę zabawy, ustalamy przed losowaniem, że w tej kolejce trzeba kupić te
rzeczy lub nie trzeba. Uzasadnienie niektórych zakupów może być trudniejsze i poćwiczymy
kreatywność.

Wersja druga. Jesteśmy po zakupach a sklepy już zamknęte – to ważne, bo to wymusza czas przeszły.
Dla młodszych Past simple twierdzenia i przeczenia oraz a/an/some/any. Jeśli to jest bardzo
trudne, robimy tylko jedno zdanie, jeśli możemy – dodajemy zdanie z konsekwencją.
We didn’t buy any carrots. Now we can’t make any soup.
We bought some eggs. We can make a cake.

Dla bardziej zaawansowanych wish sentences lub should have . Jeśli są to nowe konstrukcje,
ćwiczymy je same, żeby się skupić na tych zdaniach. Jeśli to powtórka, możemy pokusić się o zdanie
uzasadnienia.
I wish we had bought some carrots. / We should have bought some carrots. (Now I need some for
the vegetable salad.)
I wish we hadn’t bought the sofa. (It takes so much space. )

I wish we hadn’t bought the crisps. (They’ve made me feel sick.)

Level master – mixed conditionals. Jest 24.12 po zamknięciu sklepów. Trwają ostatnie
przygotowania.
If we had bought some carrots, we would be able to make some vegetable salad.
If we hadn’t bought this sofa, we would have more space in the living room.

Można też wylosować wspólnie kilka rzeczy (3-5) i ewentualnie coś, czego nie kupiliśmy, a następnie
opowiedzieć o planach na święta tworząc dłuższą wypowiedź ustną lub pisemną np. email. Jeśli
do świąt zostało jeszcze trochę czasu, używamy Present Perfect. Ćwiczymy też spójniki so, but,
because itp. We have bought a pineapple because we are going to make a fruit salad. We haven’t
bought a Christmas tree so we must go shopping again tomorrow.

link do kręciołka
https://wheeldecide.com/?c1=a%20pineapple&c2=a%20sofa&c3=some%20flour&c4=a%20Christmas
%20tree&c5=some%20carrots&c6=a%20%20tablet&c7=some%20Christmas
%20decorations&c8=some%20green%20paint&c9=a%20screwdriver&c10=a%20ladder&c11=a
%20ball%20of%20string&c12=a%20yoga%20DVD&c13=a%20saucepan&c14=a%20grater&c15=a
%20pair%20of%20knitting%20needles&c16=a%20rolling%20pin&c17=a%20colander&c18=a
%20packet%20of%20crisps&c19=some%20beetroots&c20=some%20rubbish%20bags&c21=some
%20safety%20pins&c22=some%20candles&c23=some%20nails&c24=a%20packet%20of
%20yeast&t=Megaplan%20Xmas%20shopping
%20&time=5&fbclid=IwAR2pFY7BzlGqYFnaeOaqzdVsjuBqOepmweZVD41A1gcLDeqeHsvgZqUqNUU

