Blok tematyczny: Czas wolny (hobby, zainteresowania, sport)
Temat dnia: Moje hobby - filatelistyka.
Cele lekcji: ćwiczenia w rozumieniu czytanego tekstu, ćwiczenia słownikowe,
koniugacja, korzystanie ze słownika
Pomoce: zeszyty, przybory szkolne, załącznik 8.19, słownik j. polskiego
Przebieg lekcji:
Nauczyciel: Dzień dobry. Na dzisiejszej lekcji porozmawiamy o trochę już zapomnianym
hobby - zbieraniu znaczków. Filatelistyka to kolekcjonowanie znaczków pocztowych,
czasem także kopert czy pieczątek. Człowiek, który się tym zajmuje, to filatelista.
Na początek przeczytamy tekst, który zawiera ciekawostki dotyczące znaczków
pocztowych. Uczniowie otrzymują po egzemplarzu tekstu z testem wielokrotnego
wyboru (załącznik 8.19). Nauczyciel czyta głośno, następnie uczniowie pracują
indywidualnie w ciszy. Po zakończeniu trzeba sprawdzić poprawność odpowiedzi.
Pierwszy znaczek pocztowy pojawił się w roku 1840, w Wielkiej Brytanii i przedstawiał
popiersie królowej Wiktorii. Do najcenniejszych znaczków należą te wydawane
w Gujanie Brytyjskiej (Ameryka Południowa) od 1850 roku. Jeden z nich, wydrukowany
w roku 1856, jest najsławniejszym znaczkiem świata. Istnieje tylko jeden taki
egzemplarz, owiany licznymi legendami i niezwykłymi historiami. Odnalazł go w 1873 r.
dwunastoletni uczeń z Dermerary w Gujanie, przeglądając przechowywane na
strychu listy rodzinne. Kolor i cena znaczka spowodował, że nazwano go purpurową
jednocentówką. Nie był i nie jest to znaczek efektowny. Ponadto jest lekko uszkodzony.
Znaczek ten drukowany był jako kwadratowy, obecnie ma obcięte cztery rogi.
Na podstawie: Filatelista nr 5/02

1. W którym roku został wydany pierwszy znaczek pocztowy?
A. 1873
B. 1856
C. 1850
D. 1840
2. Najsławniejszy znaczek świata pojawił się w
A. Ameryce Północnej.
B. Europie.
C. Ameryce Południowej.
D. Australii.
3. Znaczek o nazwie purpurowa jednocentówka zyskał sławę dzięki temu, że
A. ma obcięte cztery rogi.
B. jest lekko uszkodzony.
C. był drukowany jako kwadratowy.
D. jest jedynym takim egzemplarzem.
4. Znaczek znaleziony przez ucznia z Dermerary zawdzięcza swoją nazwę
A. miastu Dermerara.

B. kolorowi i cenie.
C. nazwisku ucznia.
D. efektownemu wyglądowi.
5. W tekście występują wyrazy pisane wielką literą A. są to nazwy własne.
B. są to imiona.
C. są to nazwy państw.
D. są to nazwy kontynentów.
Klucz odpowiedzi:
1. D; 2.C; 3.D; 4.B;5.A
Następnie wprowadzamy słownictwo związane z tematem (można posłużyć się
słownikiem):
filatelista; kolekcjoner; sklep filatelistyczny; znaczek; seria znaczków; pieczątka;
pieczęć; bloczek okolicznościowy; koperta; klaser na znaczki; album kolekcjonerski;
zbieranie, poszukiwanie, kupowanie znaczków;
Wzór koniugacji czasowników zbierać i kolekcjonować w czasie teraźniejszym:
Liczba pojedyncza
zbieram
kolekcjonuję
zbierasz
kolekcjonujesz
zbiera
kolekcjonuje

Liczba mnoga
zbieramy
zbieracie
zbierają

kolekcjonujemy
kolekcjonujecie
kolekcjonują

Na zakończenie lekcji uczniowie układają wypowiedzi z zastosowaniem poznanego
słownictwa.
Załącznik 8.19
Pierwszy znaczek pocztowy pojawił się w roku 1840, w Wielkiej Brytanii i przedstawiał
popiersie królowej Wiktorii. Do najcenniejszych znaczków należą te wydawane
w Gujanie Brytyjskiej (Ameryka Południowa) od 1850 roku. Jeden z nich, wydrukowany
w roku 1856, jest najsławniejszym znaczkiem świata. Istnieje tylko jeden taki
egzemplarz, owiany licznymi legendami i niezwykłymi historiami. Odnalazł go w 1873 r.
dwunastoletni uczeń z Dermerary w Gujanie, przeglądając przechowywane na
strychu listy rodzinne. Kolor i cena znaczka spowodował, że nazwano go purpurową
jednocentówką. Nie był i nie jest to znaczek efektowny. Ponadto jest lekko uszkodzony.
Znaczek ten drukowany był jako kwadratowy, obecnie ma obcięte cztery rogi.
Na podstawie: Filatelista nr 5/02

1. W którym roku został wydany pierwszy znaczek pocztowy?
A. 1873
B. 1856
C. 1850
D. 1840

2. Najsławniejszy znaczek świata pojawił się w
A. Ameryce Północnej.
B. Europie.
C. Ameryce Południowej.
D. Australii.
3. Znaczek o nazwie purpurowa jednocentówka zyskał sławę dzięki temu, że
A. ma obcięte cztery rogi.
B. jest lekko uszkodzony.
C. był drukowany jako kwadratowy.
D. jest jedynym takim egzemplarzem.
4. Znaczek znaleziony przez ucznia z Dermerary zawdzięcza swoją nazwę
A. miastu Dermerara.
B. kolorowi i cenie.
C. nazwisku ucznia.
D. efektownemu wyglądowi.
5. W tekście występują wyrazy pisane wielką literą A. są to nazwy własne.
B. są to imiona.
C. są to nazwy państw.
D. są to nazwy kontynentów.

