Blok tematyczny: Usługi
Temat dnia: W restauracji.
Cele lekcji: rozumienie czytanego tekstu, stosowanie słownictwa związanego z
tematem, rozumienie pojęć w kontekście, samodzielne wypowiedzi, dialogi
Pomoce: zeszyty, przybory szkolne, słownik j. polskiego
Przebieg lekcji:
Nauczyciel: Dzień dobry. Poćwiczymy dziś dialogi, jakie mogą odbywać się
w restauracji.
Zwykle gdy wybieramy się do restauracji, robimy wcześniej rezerwację, by mieć
pewność, że będzie wolne miejsce. Jeśli mamy rezerwację i nasz stolik jest już
gotowy, obsługa zaprowadzi nas do wyznaczonego miejsca. Zdarza się, że nasz
stolik jest jeszcze zajęty, gdyż poprzedni goście jeszcze nie skończyli posiłku.
Wówczas możemy poczekać na stolik przy barze bądź w innym, wyznaczonym
miejscu.
Przydatne słownictwo:
Rezerwacja stolika: goście
– Chciał(a)bym zrobić rezerwację na obiad dla dwóch osób.
– Chciał(a)bym zarezerwować stolik dla czterech osób na godzinę ósmą.
– Chciał(a)bym zarezerwować stolik dla dwóch osób.
– Chciał(a)bym dokonać rezerwacji na piątkowy wieczór.
– Poprosimy stolik przy oknie.
– Poprosimy stolik w rogu sali.
Rezerwacja stolika: obsługa
– Czy mogę prosić o Pana godność?
– Ile osób będzie?
– Przykro mi, ale trzeba zadzwonić z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,
by zarezerwować stolik.
– Przepraszam, mamy komplet gości.
– Którego wieczoru będziemy Pana/ią gościć?
– Na którą godzinę mam dokonać rezerwacji?
W restauracji: obsługa
– Odwieszę państwa płaszcze.
– Ma pan/i rezerwację?
– Proszę za mną.
– Czy byli już państwo u nas wcześniej?
– Dzień dobry, macie państwo jakieś wolne stoliki?
– Mogą państwo zaczekać przy barze aż się zwolni stolik.
– Czy ten stolik państwu odpowiada?
– Zaprowadzę państwa do stolika.
– Proszę zaczekać przy barze. Powiadomię państwa, gdy stolik się zwolni.
– Tędy zapraszam.
– Trzeba będzie poczekać 20 minut.
– To Anna, będzie dzisiaj państwa kelnerką.
– Państwa stolik jest gotowy.

W restauracji: goście
– Czy możemy usiąść przy tamtym stoliku w rogu?
– Czy możemy się przesiąść do innego stolika?
– Mam rezerwację dla dwóch osób na nazwisko Nowak.
– Mam rezerwację na nazwisko Nowak.

Przykładowe dialogi:







Poprosimy stolik dla dwóch osób.
Czy mają Państwo rezerwację?
Nie, czy to problem?
Akurat mamy kilka wolnych stolików.
Świetnie!
Zapraszam za mną.








Dzień dobry, chciałbym zarezerwować stolik dziś na kolację.
Na którą godzinę?
Na ósmą.
Ile osób będzie?
Będzie nas pięcioro.
Przepraszam, ale mamy komplet rezerwacji. Został nam stolik dla dwóch
osób.
A jutro?
Jutro mamy miejsca. Mogę prosić o pana nazwisko?
Nowak.




















Czy są Państwo gotowi zamówić?
Tak sądzę. Podajecie jeszcze śniadania?
Przykro mi, nie. Śniadanie podajemy do 11.
Dobrze, w takim razie poproszę sałatkę z kurczakiem.
Jaki podać sos - ostry czy łagodny?
Łagodny.
Coś do picia?
Butelkę wody.
Gazowana czy niegazowana?
Niegazowaną, poproszę.
A dla pana?
Poproszę makaron ze szpinakiem.
Czego się pan napije?
Piwo bezalkoholowe, poproszę.
Oczywiście.

– Co państwo polecają dzisiaj?
– Co pan/i poleca?
– Jesteśmy gotowi zamówić.
– Czy jeszcze mogę zmienić zamówienie?
– Czy w sałatce są orzechy? Mam alergię (na orzechy).
– Możemy zobaczyć menu?
– Czy to danie zawiera gluten?
– Poproszę…
– Poproszę kotlet, dobrze wysmażony.
– Poproszę pizzę Margheritę. Sos osobno.

Płacenie
– Poproszę rachunek.
– Na pewno chcesz się podzielić rachunkiem?
– Czy możemy zapłacić kartą kredytową?
– Czy mogę zapłacić kartą?
– Przyjmujecie państwo karty kredytowe?
– Przykro mi, przyjmujemy tylko gotówkę.
– Proszę zatrzymać resztę.
– Deser jest na koszt firmy.
– Chcemy zapłacić oddzielnie.
– Masz jakieś drobne na napiwek?






Przynieść państwu coś jeszcze?
Nie, rachunek poprosimy.
Oczywiście. Płaci pan kartą czy gotówką?
Czy przyjmują Państwo karty kredytowe?
Tylko Mastercard.

Wychodzenie z restauracji
– Dobranoc. Zapraszamy ponownie.
– Udanego wieczoru. Do widzenia.
Zaproponowane słownictwo i przykłady dialogów mają pomóc uczniom w układaniu
samodzielnych wypowiedzi i własnych dialogów. Warto dać czas grupom na
przygotowanie się, a następnie występy na forum klasy.

