
Let's talk about...
Mother's Day!
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What do you think of Mother’s Day? Is it
necessary?
Should we buy gifts for mothers on Mother's
Day? Why (not)? What kind?
In what ways do you take after your mother?
What is your mum like?
Describe your mum and her interests!
What do you and your mum have in common?
How do you spend some quality time with your
mother?
Do you often argue with your mum?                   
 What are the reasons?
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Talk in pairs!
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 the picture!
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Zbliża sie Dzień Matki. 
Nie masz pomysłu na prezent. 

Poproś znajomego o radę oraz zapytaj, 
co ma zamiar kupić swojej mamie.

SITUATION 1 
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Znalazłaś/ -eś idealny prezent dla mamy,
 ale nie masz wystarczająco dużo pieniędzy.

Zaproponuj rodzeństwu zrzutkę i wytłumacz,
co chcesz kupić.

SITUATION 2 
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Rozmawiacie w szkole na temat Dnia Matki. 
Wyraź swoją opinię na temat tego święta

oraz wręczania prezentów. 
Zapytaj kolegi, co on sądzi o tym dniu.

SITUATION 3
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Zbliża się Dzień Matki. Chcesz zrobić mamie
niespodziankę. Opowiedz znajomemu, co
zaplanowałeś/-aś dla mamy na ten dzień. 

SITUATION 4
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Jesteś w kwiaciarni i chcesz kupić bukiet dla
mamy. Zapytaj kwiaciarki o cenę oraz jakie

kwiaty proponuje. 

SITUATION 5
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Złóż mamie życzenia na Dzień Matki i zaproś
ją na uroczysty obiad, który sam/-a

przygotujesz.

SITUATION 6
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Podobała Ci się prezentacja?

Zapraszam po więcej darmowych materiałów!

www.weronikaostachowska.pl/darmowe

Zachęcam także do zapoznania się z ofertą w sklepie!

www.weronikaostachowska.pl/sklep

@weronikaostachowska.pl

@w.ostachowska


