Blok tematyczny: Przyroda
Temat dnia: W sadzie.
Cele lekcji: rozumienie tekstu ze słuchu, ćwiczenia słownikowe, deklinacja,
formułowanie wypowiedzi na podstawie obrazków, tworzenie przymiotników
Pomoce: zeszyty, przybory szkolne, komputer, rzutnik, załącznik 8.13
Przebieg lekcji:
Nauczyciel: Dzień dobry, tematem dzisiejszej lekcji będą drzewa w sadzie.
Sad jest to miejsce, gdzie hoduje się drzewa lub krzewy dostarczające jadalnych
owoców.
Przypomnimy sobie odmianę rzeczownika "sad", by zwrócić uwagę na występujące
oboczności (wymiany głosek)
Liczba pojedyncza:
M. sad
D. sadu
C. sadowi
B. sad
N. sadem
Ms. o sadzie

Liczba mnoga:
M. sady
D. sadów
C. sadom
B. sady
N. sadami
Ms. o sadach

Zgromadzimy jeszcze kilka określeń do wyrazy "sad":
sad owocowy, "Wiśniowy sad" (A. Czechow), sad kwitnący, jesienny sad, "drzemiący,
senny sad" (J. Tuwim)
Wysłuchajcie teraz wiersza pt. "W sadzie" i postarajcie się zapamiętać nazwy drzew
owocowych, które zostały wymienione. Spróbujemy także opowiedzieć sytuację
przedstawioną w wierszu.
W sadzie
Grusza, śliwa i jabłonka,
czereśnia także w skowronkach[c1].
Nowa suknia, nowa mina,
krawcowa kwiatki przypina.
Wszystkie zaś się wystroiły
o męża się będą biły.
Dziś to będzie bal wieczorny
szukać będzie przecież żony
królewicz, och, orzech rosły
taki piękny i radosny.
Wiatr ploteczki więc już szepcze,

którą z sadu on tu zechce.
Nagle podbiega wisienka
jakże inna, uśmiechnięta.
Choć sukienkę ma zniszczoną,
już zostaje narzeczoną.
W sadzie drzewa owocowe (grusza, śliwa, jabłonka i czereśnia) przystroiły się w kwiaty
(zaczęły kwitnąć).Wieczorem miał odbyć się bal, na którym orzech miał sobie spośród
nich wybrać żonę. Nie mógł się jednak zdecydować. Kiedy zobaczył wiśnię, wybrał
właśnie ją, chociaż była skromnie ubrana.
Następnie wypisujemy w tabeli nazwy drzew owocowych i dodajemy nazwy owoców
oraz przymiotniki od nich utworzone:
drzewa owocowe
jabłoń/ jabłonka
czereśnia
wiśnia
grusza
śliwa
orzech
morela
brzoskwinia

owoce
jabłko, jabłuszko
czereśnia
wiśnia, wisienka
gruszka
śliwka
orzech, orzeszek
morela
brzoskwinia

przymiotniki
jabłkowy, jabłeczny
czereśniowy
wiśniowy
gruszkowy
śliwkowy
orzechowy
morelowy
brzoskwiniowy

Na koniec oglądamy zdjęcia owoców (załącznik 8.13) i uczniowie odgadują nazwy
drzew.
Zadanie domowe
Napisz kilkuzdaniową wypowiedź z wykorzystaniem słownictwa z lekcji.

