Blok tematyczny: Czas wolny
Temat dnia: Dyscypliny sportowe
Cele lekcji: gromadzenie słownictwa związanego ze sportem, tworzenie związków
wyrazowych, ćwiczenia słownikowe, ćwiczenia w układaniu krótkich wypowiedzi
Pomoce: zeszyty, przybory szkolne, słownik j. polskiego
Przebieg lekcji:
Nauczyciel: Dzień dobry. Na poprzedniej lekcji rozmawialiśmy o zainteresowaniu
sportem, a dziś poznamy słownictwo związane z różnymi dziedzinami (dyscyplinami)
sportu. Sprawdzimy, czy dobrze odrobiliście zadanie domowe (przysłowia) i następnie
utworzymy wyrazy pokrewne do słowa sport.
sport - sportowy, wysportowany, sportowo, sportowiec, sportsmen, sportsmenka
Teraz - na podstawie przyniesionych przez was zdjęć - nazwiemy różne dyscypliny
(dziedziny) sportu. (Uczniowie wypowiadają na głos i zapisują słownictwo).
boks, gimnastyka (artystyczna, sportowa), golf, hokej (na lodzie, na trawie), jazda konna
(hippika), kajakarstwo, kolarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo, narciarstwo,
piłka nożna, piłka koszykowa (koszykówka),piłka siatkowa (siatkówka), pływanie,
podnoszenie ciężarów, szermierka, tenis, tenis stołowy (ping-pong), wioślarstwo,
zapasy, żeglarstwo, żużel
konkurencje (rozgrywki) sportowe: indywidualne, zespołowe, wieloboje
Następnie utworzymy nazwy sportowców z określonych
uporządkować je ze względu na sufiks - przyrostek).
-acz
biegacz

-arz
piłkarz
kolarz
łyżwiarz
narciarz
wioślarz
żeglarz

-ik
-ak
łucznik
pływak
lotnik
oszczepnik
zapaśnik

-ec
jeździec

-er
bokser

dziedzin.

(Można

-ek
-a
skoczek lekkoatleta
hokeista
motocyklista
tenisista

Miejsca i urządzenia sportowe:
boisko sportowe, stadion, hala sportowa, trybuny, basen (pływalnia), kort tenisowy, ring,
lodowisko, tor (np. saneczkowy), trasa, bieżnia, skocznia, start, meta, podium
Wyrażenia i zwroty:

brać udział (uczestniczyć) w zawodach, stoczyć walkę, zwyciężyć, odnieść zwycięstwo,
wygrać, pokonać przeciwnika, ponieść porażkę (klęskę), ulec przeciwnikowi, przegrać,
uzyskać wynik, zająć pierwsze (drugie, trzecie) miejsce, startować, finiszować, na
mecie, na finiszu, prowadzić, rozgrywać mecz, rywalizować (z kim), zakwalifikować się
(do czego), zmierzyć się ( z kim, czym)
Na zakończenie zajęć proponujemy uczniom napisanie krótkiej relacji z zawodów
sportowych. (Jaka to dyscyplina, gdzie się odbywa, kto bierze udział, jak przebiega, jak
się kończy, jakie są nasze wrażenia).
Kilka chętnych osób przedstawia swoją relację na forum klasy. Jeśli na lekcji zabraknie
czasu, ćwiczenie można zadać do domu.

