Blok tematyczny: Służba medyczna
Temat dnia: Idziemy do lekarza
Cel lekcji: Uczeń poznaje nowe słownictwo dotyczące wizyty u lekarza (badać, wizyta u lekarza
pierwszego kontaktu, internista, laryngolog, pediatra, dentysta, pacjent, przychodnia, szpital,
recepcja, recepta, brać lekarstwa). Uczeń ćwiczy kompetencję mówienia po polsku. Uczeń
doskonali umiejętność rozumienia ze słuchu. Uczeń potrafi wykorzystywać odpowiednie struktury
gramatyczne związane z leczeniem.

Pomoce:
Uczeń: przybory szkolne.
Nauczyciel: tekst preparowany, ilustracje

Zapis w dzienniku:
Powitanie. Czynności organizacyjne. Sprawdzenie pracy domowej. Powtórzenie wiadomości
poznanych na ostatniej lekcji. Wprowadzenie nowej leksyki związanej z wizytą u lekarza
(badanie, badać, wizyta u lekarza pierwszego kontaktu, internista, laryngolog, pediatra,
dentysta, pacjent, przychodnia, szpital, recepcja, recepta, brać lekarstwa). Ćwiczenie
kompetencji mówienia po polsku. Doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu.
Wykorzystanie struktur gramatycznych dotyczących leczenia

Przebieg:
1. Przywitanie. Dzień dobry. Dzisiaj kontynuujemy cykl naszych zajęć poświęconych służbie
zdrowia. Dowiemy się między innymi o słownictwie związanym z wizytą u lekarza.
2. Sprawdzenie pracy domowej.
3. Dopasuj: laryngolog, okulista, ortopeda, kardiolog, pediatra
Przykład: Lekarz, który leczy zęby to dentysta/stomatolog
1. Lekarz, u którego leczymy nogi, stopy to
2. Lekarz, u którego leczy się gardło, uszy to
3. Lekarz, który leczy serce to
4. Lekarz, który leczy oczy
5. Lekarz, który leczy dzieci

4. Nauczyciel dzieli uczniów na pary i uczniowie pracują w dwuosobowych zespołach.
Uczniowie mają za zadanie podkreślenie nowych słów, sprawdzić ich znaczenie w słowniku
oraz odpowiedzieć na pytania nauczyciela.
Lekarz: Zapraszam następnego pacjenta.
Pacjent: Dzień dobry.
Lekarz: Dzień dobry. Co się dzieje?
Pacjent: Nie wiem, ale źle się czuję.
Lekarz: Jak długo?
Pacjent: Dwa dni.
Lekarz: Co pana boli?
Pacjent: Boli mnie głowa i gardło. A psik!
Lekarz: Na zdrowie!
Pacjent: Dziękuję!
Lekarz: A bolą pana uszy?
Pacjent: Nie, nie bolą. Ale mam katar i kaszel.
Lekarz: Czy ma pan temperaturę?
Pacjent: Nie wiem. Nie mierzyłem.
Lekarz: Proszę zmierzyć. Tu jest termometr.
Pacjent: Dziękuję.
Lekarz: O, ma pan wysoką gorączkę. 39 stopni. Muszę pana zbadać. Proszę otworzyć usta i
pokazać gardło. To angina. Musi pan leżeć w łóżku, brać antybiotyk, witaminę C , tabletki do
ssania i dużo pić.
Pacjent: Jak często mam zażywać te tabletki? Jak długo?
Lekarz: Proszę zażywać antybiotyk przez tydzień, dwa razy dziennie. Rano i wieczorem po
jedzeniu. Witaminę proszę brać raz dziennie i co trzy godziny ssać tabletkę. Tu jest recepta.
Pacjent: Dziękuję. A gdzie jest apteka?
Lekarz: Apteka jest niedaleko gabinetu. Proszę iść prosto i skęcić w lewo.
Pacjent: Dziękuję bardzo i do widzenia.
Lekarz: Do widzenia.

[http://www.popolskupopolsce.edu.pl/lekcja/11/%C5%9AL%C4%84SKIE ]
Pacjent zgłosił się do lekarza ze względu na złe samopoczucie

P

F

Pacjenta boli nos i szyja

P

F

Mężczyzna mierzył temperaturę w domu

P

F

Pacjent ma 38 stopni gorączki

P

F

Doktor stwierdził u pacjenta anginę

P

F

Chory powinien przyjmować zastrzyki przez tydzień

P

F

Mężczyzna musi zażywać antybiotyk dwa razy dziennie

P

F

Doktor powiedział, że najbliższa apteka jest za rogiem

P

F

6. Dokonaj opisu ilustracji, wskaż czego dotyczy sytuacja przedstawiona na fotografii, gdzie
może mieć miejsce. Pamiętaj o wykorzystaniu słownictwa poznanego na lekcji.

7. Zadanie domowe. Ułóż dialog lekarza i pacjenta. Objawy choroby: ból głowy, ból gardła,
podwyższona temperatura, brak apetytu.

Aneks dla nauczyciela

1. Lekarz, u którego leczymy nogi, stopy to ortopeda
2. Lekarz, u którego leczy się gardło, uszy to laryngolog
3. Lekarz, który leczy serce to kardiolog
4. Lekarz, który leczy oczy okulista
5. Lekarz, który leczy dzieci pediatra
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