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Rozgrzewka
1 How important is following a healthy diet to you?
2 Do you like eating out? Why (not)?
3 What films would you recommend to other young
people to watch?

Zadanie 1. (4 minuty)
Pracujcie w parach i wykonajcie zadanie. Następnie
zamieńcie się rolami. Rozmowę rozpoczyna uczeń A.
Uczeń A
Podczas pobytu za granicą zdecydowałeś/zdecydowałaś
się zjeść obiad w restauracji. Niestety posiłek nie spełnił
Twoich oczekiwań, a obsługa restauracji ignorowała
Twoje skargi. Rozmawiasz z menadżerem restauracji.
Poniżej podane są cztery kwestie, które należy omówić
w rozmowie z uczniem B.
• przyczyny niezadowolenia z posiłku
• stan higieniczny lokalu
• problemy w komunikacji z obsługą restauracji
• rekompensata
Uczeń B
Jesteś menadżerem restauracji. Rozmawiasz
z niezadowolonym klientem / niezadowoloną klientką.
W zależności od tego, jak potoczy się rozmowa, spróbuj
włączyć do niej wszystkie/wybrane punkty:
• poproś o dokładne informacje dotyczące posiłku,
• poproś o opisanie zachowania obsługi,
• zaproponuj inną formę zadośćuczynienia od tej
proponowanej przez klienta/klientkę,
• wyjaśnij, że przyczyną nieporządku w lokalu jest
remont.

1 Why are they cooking together, in your opinion?
2 Would you like to learn how to cook like a celebrity
chef? Why (not)?
3 Describe the last time you went out for a meal with
your friends.

Zadanie 3. (5 minut)
Pracujcie w parach. Popatrzcie na ilustracje
i wykonajcie zadanie. Następnie odpowiedzcie
na dwa pytania.
Jesteś uczniem szkoły językowej w Sydney. Wraz
z kolegami i koleżankami z klasy przygotowujecie akcję
promującą zdrowe odżywianie.
• Wybierz sposób reklamowania akcji, który
– Twoim zdaniem – dotrze do największej grupy
uczniów, i uzasadnij swój wybór.
• Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje.
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Zadanie 2. (3 minuty)
Pracujcie w parach. Opiszcie swoje zdjęcia,
a następnie zadawajcie sobie na zmianę pytania
i odpowiadajcie na nie.
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Eat

healthy!

Uczeń A
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1 What kind of a programme could she be watching?
2 Do you find watching TV enjoyable? Why (not)?
3 Describe a TV programme you have recently
watched.

1 Why do so many people ignore the rules of good
nutrition and eat junk food?
2 Do you find cookery programmes educational? Why
(not)?
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