Blok tematyczny: Podróże i turystyka
Temat dnia: Lubię podróże.
Cele lekcji: gromadzenie słownictwa związanego z tematem, ćwiczenia słownikowofrazeologiczne, dialogi, korzystanie ze słownika
Pomoce: zeszyty, przybory szkolne, komputer, rzutnik, załącznik 8.20, słownik
synonimów, słownik frazeologiczny
Przebieg lekcji:
Nauczyciel: Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o podróżach i poznamy
słownictwo związane z tym tematem. Na wstępnie spróbujmy porównać zalety podróży
koleją z podróżą samochodem (uczniowie wpisują do tabelki korzyści płynące z podróży
koleją oraz samochodem, porównują wpisane korzyści)
podróż koleją
wygodne miejsce do siedzenia; można
wziąć większy bagaż; można podróżować
w większej grupie; można przewieźć
rower; komfort i szybkość; brak "korków";
można zjeść posiłek lub przespacerować
się w trakcie podróży;
itd.

podróż samochodem
można wyjechać w podróż spontanicznie,
bez wcześniejszej rezerwacji; można
wygodnie dojechać blisko celu bez
przesiadek; można zmienić trasę podróży
itd.

Potrzebne słownictwo:
Na kolei
dworzec kolejowy (główny, podmiejski), rozkład jazdy pociągów, odjazdy, przyjazdy,
informacja kolejowa, połączenie bezpośrednie, podróż z przesiadką, peron, tor, pociąg
pospieszny, ekspres, IC (InterCity), InterCity Premium (pendolino), pociąg osobowy,
wagon pierwszej klasy ("jedynka"), wagon drugiej klasy, wagon sypialny, wagon z
miejscami do leżenia ("kuszetka"), wagon restauracyjny ("wars"), wagon z przedziałami,
wagon bez przedziałów, miejscówka, pasażer/pasażerka, bagaż, przechowalnia
bagażu, kwit bagażowy, kupowanie biletu, kasa biletowa/kasy biletowe, bilet normalny,
ulgowy (na legitymację szkolną/studencką, dla seniora) rodzinny, weekendowy,
konduktor, pasażer, podróżny
Nauczyciel wyświetla slajd (8.20) przedstawiający zdjęcia biletów kolejowych.
Wspólnie z uczniami omawia, jakie informacje zawiera bilet (trasa: skąd - dokąd, data,
godzina, rodzaj biletu, numer miejsca).
Praca w grupach - uczniowie odgrywają w parach wybraną scenkę:
1. Kupowanie biletu na dworcu kolejowym.
2. Informacja o połączeniach kolejowych.
3. W przechowalni bagażu.
Słownictwo (cd.):

Na dworcu autobusowym
dworzec autobusowy, stacja autobusowa, stanowisko 1, kierowca, konduktor, pasażer,
podróżny, bagaż, luk bagażowy (bagażnik), kasa biletowa, bilet internetowy, siedzenia
numerowane, trasa, autobus, autokar, kurs dalekobieżny, krajowy, miedzynarodowy,
Na lotnisku
odloty/ przyloty, hala odlotów, hala przylotów, odprawa bagażowa, karta pokładowa,
bagaż podręczny, kontrola paszportowa/ celna, strefa bezcłowa, przejście nr...
("bramka")
Następnie uczniowie układają kilkuzdaniową wypowiedź: „Recepta na udaną podróż".
Może mieć formą planu (punkty), mapy myślowej (wykresu) lub dłuższej notatki.
Na zakończenie lekcji kilkoro uczniów zabiera głos występując przed klasą.

