Blok tematyczny: Poczta
Temat dnia: Wszyscy wszystkim ślą życzenia...
Cele lekcji: poznawanie i bogacenie słownictwa, ćwiczenia redakcyjne, zwroty
grzecznościowe, słownictwo okolicznościowe
Pomoce: zeszyty, przybory szkolne, widokówki, kartki okolicznościowe, załącznik 8.24
Przebieg lekcji:
Nauczyciel: Dzień dobry. Ważną częścią życia społecznego jest składanie życzeń. Jest
wiele okazji do przesyłania życzeń. Jakie moglibyście podać?
(urodziny, imieniny - to charakterystyczna uroczystość dla polskiej obyczajowości,
święta, nowy rok, ślub, narodziny dziecka, podróż, wyjazd na wakacje, pobyt w szpitalu
- choroba, ukończenie szkoły - zdobycie dyplomu).
Dzisiaj będziemy układać życzenia.
Zaczniemy od ćwiczenia (załącznik 8.24, zad.1), w którym trzeba rozpoznać, jakie
życzenia składamy w określonych okolicznościach.
1. Z jakiej okazji składamy następujące życzenia?
1. Szerokiej drogi!
j)
2. Słodkich snów!
c)
3. Udanego urlopu! h)
4. Dużo szczęścia na nowej drodze życia! f)
5. Do siego roku!
g)
6. Na zdrowie!
e)
7. Smacznego!
b)
8. Wszystkiego najlepszego!
a)
9. Powodzenia!
d)
10. Szybkiego powrotu do zdrowia! i)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

urodziny, imieniny
obiad, posiłek
noc, sen
egzamin
kichnięcie
ślub
początek roku
wakacje
choroba
wyjazd

Wzorując się na tych przykładach uczniowie mogą podać swoje propozycje, np.:
Spełnienia marzeń, zdrowia, szczęścia, pomyślności - urodziny, imieniny, ślub
Szczęśliwego Nowego Roku! - początek roku

Ćwiczenia słownikowe:
 życzenie to coś, co sobie lub komuś życzymy, powinszowania
 życzenia składamy, układamy, przesyłamy, ślemy, piszemy, przekazujemy
 życzenia świąteczne, noworoczne, urodzinowe, imieninowe, z okazji ... (ślubu,
urodzin, świąt)
 kartka, list z życzeniami
Następnie uczniowie wykonują zadanie 2 (załącznik 8.24).
2. Uzupełnij zdania wyrażeniami z ramki:
w Nowym Roku/ jajka/ zabawy/ powodzenia/ drogi/ pracy/ szczęścia/ urlopu/
snów/ szybkiego powrotu
1. Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!
2. Szerokiej drogi!
3. Kolorowych snów.
4. Smacznego jajka.
5. Owocnej pracy.
6. Udanego urlopu.
7. Dużo zdrowia.
8. Powodzenia na egzaminie!
9. Szybkiego powrotu do zdrowia!
10. Dobrej zabawy!
Po zakończeniu zadania nauczyciel proponuje pracę w małych grupach lub parach każdy z uczniów układa trzy zdania z życzeniami do uzupełnienia przez koleżankę/
kolegę wg wzoru z wykonanego ćwiczenia.
Kolejne zadanie (nr 3, zał. 8.24) polega na napisaniu kartek z życzeniami, uzupełniając
luki w tekście.
3. Uzupełnij kartki z życzeniami poniższymi wyrażeniami
uśmiech; prezenty; spełnienie marzeń; wesołe święta; wszystko najlepsze; zdrowie;
miłość; udana impreza imieninowa; pozdrowienia

Kochana Ciociu!
Z okazji imienin życzę Ci wszystkiego najlepszego: dużo
zdrowia, szczęścia, uśmiechu i zadowolenia z dzieci oraz
udanej imprezy imieninowej w sobotę.
Całuję,
Kasia

Drogi Pawełku!
Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę Ci wesołych
świąt, dużo prezentów od Mikołaja
i wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!
Maria Kowalska

Aniu i Darku!
Z okazji Waszego ślubu życzę Wam wszystkiego najlepszego
na nowej drodze życia. Dużo miłości, szczęścia,
spełnienia marzeń oraz wszelkiej pomyślności!
Babcia Zosia

Cześć Ola!
Serdeczne pozdrowienia ze słonecznych wakacji nad
zimnym polskim morzem
przesyła
Marek
P. S. Cały dzień spędzamy na plaży, piasek jest gorący,
ale woda lodowata, brrr...

Na zakończenie zajęć każdy z uczniów pisze życzenia na kartce, którą przyniósł ze sobą.
Można również wykonać własnoręcznie kartkę okolicznościową lub napisać list z życzeniami
(to może również być zadanie domowe).
Załącznik 8.24
1. Z jakiej okazji składamy następujące życzenia?
1. Szerokiej drogi!
2. Słodkich snów!
3. Udanego urlopu!
4. Dużo szczęścia na nowej drodze życia!
5. Do siego roku!
6. Na zdrowie!

7. Smacznego!
8. Wszystkiego najlepszego!
9. Powodzenia!
10. Szybkiego powrotu do zdrowia!
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

urodziny, imieniny
obiad, posiłek
noc, sen
egzamin
kichnięcie
ślub
początek roku
wakacje
choroba
wyjazd

2. Uzupełnij zdania wyrażeniami z ramki:
w Nowym Roku/jajka/ zabawy/ powodzenia/drogi/pracy/szczęścia/ urlopu/snów/ szybkiego
powrotu

1. Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!
2. Szerokiej ..........................................
3. Kolorowych .....................................
4. Smacznego .......................................
5. Owocnej ............................................
6. Udanego .............................................
7. Dużo .................................................
8. . ............................................... na egzaminie!
9. .................................................... do zdrowia!
10. Dobrej ..............................................!

3. Uzupełnij kartki z życzeniami poniższymi wyrażeniami:
uśmiech; prezenty; spełnienie marzeń; wesołe święta; wszystko najlepsze; zdrowie; miłość;
udana impreza imieninowa; pozdrowienia

Kochana Ciociu!
Z okazji imienin życzę Ci wszystkiego najlepszego: dużo
zdrowia, szczęścia, .................................................................
i zadowolenia z dzieci oraz ....................................................
........................................................................ w sobotę.
Całuję,
Kasia

Drogi Pawełku!
Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę Ci
...............................................................................,
dużo ................................................... od Mikołaja
i wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!
Maria Kowalska

Aniu i Darku!
Z okazji Waszego ślubu życzę Wam
........................................................................................
na nowej drodze życia. Dużo ..............................., szczęścia,
.............................................................................
oraz wszelkiej pomyślności!
Babcia Zosia

Cześć Ola!
Serdeczne .............................................. ze słonecznych wakacji
nad zimnym polskim morzem
przesyła
Marek
P. S. Cały dzień spędzamy na plaży, piasek jest gorący, ale woda
lodowata, brrr...

