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Název aktivity: At the shop

Procvičovaná látka: Conversation at the shop, vocabulary-vegetables, fruit

Vazba na jiný předmět:

Cílová skupina: Beginners, 9 years old

Cíl aktivity: further practice .

Forma práce: Different types of exercises

Časová dotace: 20minutes

Pomůcky: Worksheet copies 

Pracovní list připravil: Martina Brychová

Zdroje: Materiál byl vytvořen v programu Word 2003.



1.To warm up, the teacher shows the pictures of vegetable and fruit to revise the vocabulary.
(a plum, an apple, a pear, an orange, a strawberry, a banana,a carrot, a potato, a 
cucumber, a tomato, a red pepper,

2.The pupils get the worksheet with the conversation exercise AT THE SHOP and read it 
loud in turns.
3.The pupils get the worksheet with a fill-in exercise AT THE SHOP and try to fill the words 
in by themselves using the conversation exercise.
4.The pupils practice the conversation in pairs. The teacher goes round and corrects their 
mistakes. They also exchange their roles.
5.The pupils learn the conversation as a homework.



WORKSHEET TO COPY

Conversation exercise
AT THE SHOP

Customer: Hello
Shop assistant: Hello
Shop assistant: Can I help you?
Customer: Yes, please three apples
Shop assistant: Here you are
Customer: Thank you
Shop assistant: Anything else?
Customer: Yes, please four red peppers
Shop assistant: Here you are
Customer: Thank you
Shop assistant: Thank you, goodbye
Customer: Goodbye                                                       

Fill in exercise
AT THE SHOP

Customer: ………..
Shop assistant: Hello
Shop assistant: ………..I help you?
Customer: Yes, please three ………..
Shop assistant: Here …….are
Customer: Thank you
Shop assistant: ……………….else?
Customer: Yes, please four ………………..
Shop assistant: Here…… are
Customer: ……………you
Shop assistant: Thank you, goodbye
Customer: …………..




