
Karta pracy  (робочий аркуш) 

Etap kształcenia  VII klasa SP 

Imię i nazwisko (ім'я та прізвище) 

Przedmiot j.angielski (англійська мова) 
Temat: Talking about  weekend and holiday plans/ Говоримо про плани на вихідні та свята 

When we want to ask about someone’s plans for the next weekend we can use the following 
expressions/ Коли ми хочемо запитати про чиїсь плани на наступні вихідні, ми можемо 
використовувати такі вирази: 

What are you doing ……..(tomorrow/ at the weekend/ in July/ Який у вас план на …….(завтра/на 
вихідних/липні)?  

What's your plan for …….(tomorrow/ the weekend/July)? Що ти робиш ……..(завтра/ на вихідних/ в 
липні/? 

Are you doing anything ………………..(tomorrow/at the weekend/ in holidays)? Ви щось 
робите ………………..(завтра/на вихідних/ у свята)? 

Have you got anything on ………..(tomorrow/ the weekend/holidays)? У вас є щось на 
………..(завтра/на вихідних/ на свята)? 

When we want to answer such questions we can use the following expressions/ Kоли ми 
хочемо відповісти на такі запитання, ми можемо використовувати наступні вирази 

I’m planning to ……………..(take it easy)/ Я планую ……………..(заспокоїтися). 

(I’ll) probably just ………(relax)/ (Я) мабуть, просто ……… (розслабитися). 

(I’ll) probably just ……………….(stay home). (You can also add “I’m not sure.” before 
“probably” )/ (Я) мабуть просто ……………….(залишитися вдома). (Ви також можете додати «Я не 
впевнений.» перед «ймовірно») 

Look at the dialogue and underline the expressions you have learnt in the lesson today/ Подивіться 
на діалог і підкресліть вирази, які ви вивчили сьогодні на уроці 

 

Jay: Do you have plans for the evening? 

Leo: Not really. What about you? 

Jay: I’m planning to just take it easy. I might hang out with some friends later on. 

Leo: Cool. Well, have fun whatever you end up doing. 



Jay: Thanks, you too. 

Task 1/ Завдання 1 

Work in pairs. Prepare a dialogue asking and talking about plans for the weekend/plans. Then 
change roles/ Робота в парах. Підготуйте діалог із запитанням та обговоренням планів 
на вихідні/плани. Потім поміняйтеся ролями. 

 

 


