Fragment

Część IV Czas wolny
1
W tej lekcji rozmawiamy o upodobaniach i zainteresowaniach. Poznamy przydatne słownictwo,
nauczymy się zadawać pytania i wyrażać swoje preferencje.
Ćwiczenie 1
Słuchaj i powtarzaj nowe słowa i zwroty.
w wolnym czasie in the free time
spędzać
to spend
mnóstwo czasu
a lot of time
prace w ogrodzie gardening
woleć
to prefer
Ćwiczenie 2
Słuchaj dialogu.

-

2
czytać
jaki rodzaj książek
uwielbiać
kryminał
pisarz

to read
what kind of books
to love
a crime story
a writer

My hobby – Moje hobby

3

What do you do in your free time?
I like working in the garden. We’ve got a wonderful garden at the back and I spend a lot
of time there. What about you?
I don’t like gardening. I prefer reading books.
What kind of books do you like?
I love crime stories, and Agatha Christie is my favourite writer. And you? Do you like
reading?
Yes, but I prefer magazines.
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Fragment
4
Czasowniki like – lubić; prefer – woleć; enjoy – lubić, dobrze się bawić; love – uwielbiać; hate – nie
znosić, wyrażając ogólne preferencje lub upodobania, łączą się z rzeczownikiem np. I hate jazz music.
– Nie znoszę jazzu. lub czasownikiem z końcówką -ing, np. I like reading books. – Lubię czytać książki.

Ćwiczenie 3
Słuchaj i powtarzaj zdania wyrażające upodobania.
Lubię pracować w ogrodzie.
I like working in the garden.
Nie lubię pracować w ogrodzie.
I don’t like gardening.
Wolę czytać książki.
I prefer reading books.
Czy lubisz czytać?
Do you like reading?
Uwielbiam kryminały.
I love crime stories.
Agatha Christie jest moją ulubioną pisarką.
Agatha Christie is my favourite writer.
Bardzo lubię romanse.
I enjoy romances very much.
Nie znoszę książek science fiction.
I hate science fiction books.
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