Blok tematyczny: Wypoczynek ucznia.
Temat dnia: Moje zainteresowania. Co lubię robić?
Cel lekcji: Systematycznie powtarzać i utrwalać słownictwo. Wdrażać do rozumienia ze słuchu.
Kształcić zdolność pracy w grupie. Kształtować umiejętność wysłuchiwania podobieństw w językach
polskim i ukraińskim. Poszerzyć zasoby słownikowe uczniów. Wprowadzić i utrwalić konstrukcję:
Lubię tańczyć, lubię czytać itp.
Pomoce:
Uczeń: przybory szkolne.
Nauczyciel: Piosenka Natalii Kukulskiej - wydruk dla każdego ucznia, wklejki z pytaniami testowymi,
obrazki do podpisu.
Zapis w dzienniku: Powitanie miłośników miłego spędzania czasu. Piosenka Natalii Kukulskiej.
Rozumienie tekstu ze słuchu. Pisownia wyrazu mnożyć. Praca w grupach. Dostrzeżenie podobieństwa
w języku polskim i ukraińskim i wykorzystanie ich podczas nauki czasowników. Podpisywanie
obrazków. Ćwiczenia w dialogowaniu.
Przebieg.
1. Powitanie. N. mówi:
Witam wszystkich , którzy lubią tańczyć!
Witam wszystkich, którzy lubią śpiewać!
Witam wszystkich , którzy lubią fotografować!
Witam wszystkich, którzy lubią malować!
Witam wszystkich, którzy lubią czytać!
Witam wszystkich, którzy lubią się bawić (itp.)
Powitanie można wydłużyć, wskazując kolejne dzieci, które powtórzą frazę za N., wymieniając jeszcze
inne przedmioty do kolekcji.
2. Słuchamy piosenki Natalii Kukulskiej. Jest dynamiczna, dlatego można pozwolić dzieciom podczas
pierwszego słuchania na swobodny taniec. Następnie (po dwukrotnym odsłuchaniu) dzieci próbują
odpowiedzieć na pytania testowe:
Pytania testowe dzieci otrzymują na wklejkach i przy pomocy N. najpierw starają się je odczytać i
zrozumieć (krótka lekcja czytania). Również na wklejce zamalowują innym kolorem głoskę "ż", a N.
objaśnia zasadę pisowni czasownika mnożyć.
•

Hobby dziewczynki, która śpiewa jest:

a/ zbieranie figurek
b/ tabliczka mnożenia
c/ hodowla owadów
• Tabliczka mnożenia to dla dziewczynki
a/ lekarstwo na nudę
b/ wesoła gra
c/ trudna praca
3. N. dzieli dzieci na grupy i rozdaje poszczególnym grupom wydrukowany fragment tekstu piosenki.

Zadanie dla dzieci: podkreślcie w tekście 3 do 5 wyrazów, które potraficie przeczytać i wydają wam
się podobne do ukraińskich. Po wykonaniu ćwiczenia N. odbiera od każdej grupy jej propozycje,
komentuje każdy z wyrazów wybranych przez dzieci. Następnie wpisuje na tablicę wyraz do wspólnej
obserwacji.
I grupa: spać
II grupa: grać.
III grupa: robić.
IV grupa: mnożyć.
(N. pokazuje poszczególnym grupom podobieństwo do rodzimego wyrazu, eksponuje część
brzmieniowo prawie identyczną, potem wskazuje na różnicę formantów bez skomplikowanych
objaśnień gramatycznych [spać (спати)]. Objaśnienie można poszerzyć, pokazując dzieciom inne
podobne do siebie czasowniki typu: czytać [читати], pisać [писати], szyć [шити] grać [грати].
4. Grupy otrzymują obrazki do podpisania.
Pytania N. do obrazków:
Co robi dziecko? (Dziecko śpi).
Co robi Ewa? (Ewa gra w piłkę).
Co robi mama? (Mama robi pierogi).
Co robi Janek? (Janek mnoży dwa razy dwa).
Ćwiczenia w dialogowaniu. Grupa siedzi w kręgu i po kolei wszyscy zadają sobie pytanie i
odpowiadają na nie. W ten sposób pytanie i odpowiedź powtarza się kilkakrotnie dla skutecznego
utrwalenia.
Co robi dziecko? Śpi. (itp.)
5. Przedstawiamy swoje hobby.
Wybrane dzieci wychodzą na środek i za pomocą gestów pokazują klasie, co jest przedmiotem ich
zainteresowań. Zadaniem klasy jest odgadnąć wyraz.
6. Dzieci znowu siedzą w kręgu. N. pyta: Co lubisz robić? Następnie to samo pytanie zadają wszystkie
dzieci w kręgu aż do wyczerpania pomysłów.
Lubię czytać książki.
Lubię tańczyć.
Lubię śpiewać.
Lubię fotografować.
Lubię szyć.
Lubię się bawić.
7. Zadanie domowe

Narysuj, co lubi robić ktoś z Twojej rodziny i podpisz obrazek. Jeśli lubisz rysować, możesz także
narysować historyjkę obrazkową o tym, co lubią robić twoi bliscy. Podpisz krótko obrazki.
Tekst piosenki Natalii Kukulskiej
Jeden lubi spać
Drugi lubi jeść
Jeden mówi pa
Drugi woła cześć
Jeden czyta wciąż
Drugi w piłkę gra
Każdy lubi coś
A co lubię ja
Tabliczka mnożenia
To jest moje hobby
Nikt lepiej ode mnie
Tych działań nie robi
Pomnożę przez siedem
Przez osiem
Przez pięć
I ciągle mi mało
I jeszcze mam chęć
Tabliczka mnożenia
Lekarstwo na nudę
Te rządki z cyframi
To jest mój ogródek
Ktoś się będzie męczył i sapał i kuł
A dla mnie to jasne
I proste jak stół
Pięć razy pięć
Dwadzieścia pięć
Sześć razy sześć
Trzydzieści sześć
Trzy razy siedem
Dwadzieścia jeden
Jeden razy jeden
Jeden
Jeden lubi dni kiedy słonko jest
Drugi woli gdy
Z nieba pada deszcz
Jeden lubi dżem
Drugi zapach róż
A co lubię ja
Przecież wiecie już
Tabliczka mnożenia
To jest moje hobby
Nikt lepiej ode mnie
Tych działań nie robi
Pomnożę przez siedem
Przez osiem
Przez pięć
I ciągle mi mało
I jeszcze mam chęć

Tabliczka mnożenia
Lekarstwo na nudę
Te grządki z cyframi
To jest mój ogródek
Ktoś się będzie męczył i sapał i kuł
A dla mnie to jasne
I proste jak stół
Pięć razy pięć
Dwadzieścia pięć
Uprawiaj jogging
Jeśli masz chęć
Sześć razy sześć
Trzydzieści sześć
Pozdrawiam kumkę i gumkę
Cześć
Cześć
Tabliczka mnożenia
To jest moje hobby
Nikt lepiej ode mnie
Tych działań nie robi
Pomnożę przez siedem
Przez osiem
Przez pięć
I ciągle mi mało
I jeszcze mam chęć
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