Blok tematyczny: Czas wolny
Temat dnia: Podróżować jest bosko.
Cele lekcji: utrwalenie związków wyrazowych dotyczących podróży, dialogi, tworzenie
własnej wypowiedzi ustnej z użyciem określeń w różnych rodzajach gramatycznych,
stosowanie czasowników w odpowiedniej osobie i liczbie
Pomoce: zeszyty, przybory szkolne, zdjęcia z podróży, widokówki
Przebieg lekcji:
Nauczyciel: Dzień dobry, na poprzednich lekcjach rozmawialiśmy o tym, co można robić
w wolnym czasie, czyli o uprawianiu sportu. Innym sposobem spędzania wolnego czasu
jest podróżowanie. Zaczniemy od zgromadzenia wyrazów bliskoznacznych i rodziny
wyrazów związanych z podróżą.
podróżować - odbywać podróż, wyjechać, wyjeżdżać, jechać, jeździć, być w podróży
(w drodze), wędrować, bujać po świecie
podróż - podróżowanie, wyjazd, droga, jazda, wojaż(e), wędrówka, wycieczka
podróżować - podróż, podróżowanie, podróżny, podróżniczy, podróżniczka, podróżnik
(po podaniu ustnym słownictwa uczniowie zapisują je w zeszycie).
Następnie przypominamy koniugację czasownika podróżować (można to zrobić prosząc
uczniów, by "po kolei" podawali prawidłową formę, np. podróżuję, podróżujesz,
podróżuje, podróżujemy, podróżujecie, podróżują)
i łączymy go w danym czasie, określonej osobie i liczbie w związki wyrazowe:
dokąd?
na wieś
do stolicy
w góry
nad morze

na jak długo?
na weekend
na tydzień
na wakacje

z kim?
z rodziną
z przyjaciółmi

czym? jak?
samochodem
pociągiem
samolotem
pieszo

kiedy?
w piątek
latem
za tydzień
na wakacjach

np. Podróżowałam z rodziną nad morze. Podróżowali na wakacjach za granicę.
Kolejnym ćwiczeniem jest układanie dialogu w parach, z wykorzystaniem zapisanego
słownictwa. Pomocą mogą być także zdjęcia i widokówki przyniesione przez uczniów.
Przykład dialogu:
- Co robisz, gdy masz wolny weekend?

-Często podróżuję z rodziną.
- A dokąd wyjeżdżacie?
- Zwykle wyjeżdżamy w góry.
- Jedziecie pociągiem czy autobusem?
- Jeździmy naszym samochodem, a po górach chodzimy pieszo.
- Na jak długo wyjeżdżacie?
- Na jeden dzień lub na dwa dni.
- Podobają mi się takie podróże. Latem też pojadę w góry.
Zadanie domowe
Ułóż krótki tekst (4 - 6 zdań) z wykorzystaniem wyrazów bliskoznacznych i rodziny
wyrazów słowa podróż.

