Blok tematyczny: Wypoczynek i czas wolny
Temat dnia: Co robimy, aby wypocząć.
Cel lekcji: Ćwiczyć systematycznie stosowanie poprawnych liczebników przy podawaniu daty.
Kształcić rozumienie za słuchu. Utrwalać umiejętność celnego „wysłuchiwania” informacji
z czytanego tekstu. Wdrożyć do świadomego operowania wybranymi bezokolicznikami. Kształcić
poprawne zapisywanie. Utrwalić frazy związane z wolnym czasem. Ćwiczyć samodzielne
konstruowanie dialogów na dany temat. Utrwalać świadomość wzajemnej odpowiedzialności
podczas pracy w grupach.
Pomoce:
Uczeń: przybory szkolne.
Nauczyciel: tekst opowiadania dla każdego ucznia oraz tabelka prawda czy fałsz, rymowanki dla
każdego ucznia.
Zapis w dzienniku: Powitanie wprowadzające w temat. Podanie daty bieżącej i ćwiczenie
poprawnej wymowy liczebników. Rozumienie ze słuchu. Wypracowanie polskiego ucznia
o formach spędzania wolnego czasu. Praca z tekstem w dwuosobowych zespołach. Nazywanie
czynności związanych z wolnym czasem. Wynotowywanie czasowników .
Przebieg:
1. Tradycyjne powitanie.
2. Ustalenie daty i krótkie ćwiczenia z liczebnikami.
3. Rozumienie ze słuchu. N. mówi. Przeczytam wam teraz wypracowanie polskiego ucznia
o formach spędzania wolnego czasu. Słuchajcie uważnie i wypełnijcie luki w tekście
odpowiednimi wyrazami.
4. Praca z tekstem w dwuosobowych zespołach. Uczniowie otrzymują tekst opowiadania.
Zadanie dla uczniów: Podkreślcie w tekście wszystkie czynności związane z wolnym czasem,
które opisuje narrator opowieści. Zapiszemy je w zeszycie w formie bezokoliczników, aby
zachować odpowiedni kontekst czasowniki uzupełnimy dodatkowym i określeniami.
Efekt pracy, zapis w zeszycie : uprawiać sport, jeździć na rowerze, grać w tenisa, trenować jazdę
na nartach, pływać, spacerować z psem, biegać po lecie, fotografować świat przyrody, zrobić
wystawę, spotykać się z przyjaciółmi, chodzić do kina, grać w kręgle, bawić się, czytać książki,
interesować sie fantastyką, i opowieściami o magii.
5. Dialogowanie:
Praca w grupach dialogowych z wykorzystaniem wyżej wypisanych czasowników.
Polecenie skierowane do uczniów: Ułóżcie dialogi z wykorzystaniem wypisanych w zeszycie zwrotów
i zaprezentujcie je pozostałym uczniom.

Wykorzystacie następujące pytania:
Co zwykle robisz w wolnym czasie? (np. Lubię spotykać się z kolegami)
Co lubisz robić? (Lubię fotografować przyrodę)
Jakie dziedziny sportu uprawiasz? (Uprawiam pływanie i narciarstwo)
Co robisz, kiedy masz czas? (Chodzę na basen)
Czym się interesujesz? (interesuję się fantastyką literacką i filmową)
Kiedy masz czas na swoje zainteresowania? (Najczęściej w weekendy albo podczas wakacji)
(itp.)
6. Frazy związane z kwestią wolego czasu: spędzać wolny czas, organizować wolny czas,
wypełniać wolny czas, planować wolny czas.
7. Ćwiczenia w pisaniu. Uzupełnij luki w poniższych zdaniach - odpowiednie czasowniki wystąpiły na
dzisiejszej lekcji.
Janek od dzieciństwa ...................................... pływanie .
Lubię ............................... wolny czas z książką.
Jankowi wolny czas ................................... rodzice, ja natomiast wolę sam go sobie organizować.
Chłopcy z naszej klasy świetnie ...................................... na rowerach.
Mój brat gra w ........................................... od siódmego roku życia.
Wielu młodych ludzi mieszkających w górach ..................................................... narciarstwo.
W wolnych chwilach ................................................ z moim psem.
Gdy jest ciepło ............................ po lesie.
Wolny czas .............................................. sobie na różne sposoby, czytam, chodzę na spacery albo
śpię.
Podczas spacerów ......................................... przyrodę.
Podczas ferii ........................................ wystawę fotografii.
W soboty po południu Lidka ............................. ....... z przyjaciółmi.
Aby dobrze spędzić wolny czas najpierw wszystko starannie .............................................. .
Czy .................................... do kina w wolnych chwilach?
Podczas weekendu często ........................................... ...... na dyskotece.
Czy w wolne popołudnia ............................ książki?
Od dzieciństwa ............................................ się fantastyką literacką.
Zadanie domowe
Korzystając z notatek i wykonanych ćwiczeń opisz w kilku zdaniach czym się interesujesz.

Aneks dla N.
Wypracowanie polskiego ucznia na temat form spędzania wolnego czasu.
Wolny czas to dla mnie ulubione chwile dnia, odpoczynek od szkolnych obowiązków oraz od zadań,
które wyznaczają mi rodzice. Nieczęsto mam wolny czas, więc staram się dobrze go wypełnić i
spędzić na tym, co naprawdę lubię i co mnie interesuje.
Jednym z moich ulubionych zajęć jest uprawianie sportu razem z rodzicami. Wspólnie jeździmy na
rowerach, gramy w tenisa czy badmintona. W zimie spędzamy weekendy, trenując jazdę na nartach.
Ostatnio zaczęliśmy wspólnie chodzić na basen. Wolny czas to dla mnie ulubione chwile dnia,
odpoczynek od szkolnych obowiązków oraz od zadań, które wyznaczają mi rodzice. Nieczęsto mam
wolny czas, więc staram się go nie marnować. Spędzam go zwykle na tym, co naprawdę lubię i co
mnie interesuje.
Jednym z moich ulubionych zajęć jest uprawianie sportu razem z rodzicami. Wspólnie jeździmy na
rowerach, gramy w tenisa czy badmintona. W zimie spędzamy weekendy, trenując jazdę na nartach.

Ostatnio zaczęliśmy wspólnie chodzić na basen. Lubię też długie spacery z psem. Okolice mojego
domu są niezwykle piękne i chętnie wychodzę na przechadzkę z Reksem. Reks podobnie jak ja lubi
pobliski las. Obaj możemy się tam porządnie wybiegać, no i oddychamy świeżym powietrzem.
Zwykle mam przy sobie telefon, więc na bieżąco robię zdjęcia. Pasjonuje mnie świat przyrody.
Lubię ją fotografować, właściwie powinienem przygotować wystawę dla rodziny i przyjaciół. Może
kiedyś to zrealizuję. Cieszą mnie też spotkania z kolegami i koleżankami z klasy. Chodzimy razem do
kina, na kręgle albo odwiedzamy kogoś w domu. Często gramy w różne gry i bawimy się w ciekawe
zabawy.
W chwilach wolnych czytam też książki oraz komiksy. Bardzo lubię fantastykę i opowieści o
niewytłumaczalnych zjawiskach albo magii i czarownicach.
Staram się nie tracić czasu i spędzać chwile wytchnienia jak najciekawiej. Właśnie tak odpoczywam.
Dobrze zorganizowany wolny czas - choć tak trudno go wygospodarować - może być receptą na zły
humor.
Wersja z lukami (dla ucznia)
Wolny czas to dla mnie ulubione chwile dnia, odpoczynek od szkolnych obowiązków oraz od zadań,
które wyznaczają mi rodzice. Nieczęsto mam wolny czas, więc staram się dobrze go wypełnić i
............................................... na tym, co naprawdę lubię i co mnie interesuje.
Jednym z moich ulubionych zajęć jest uprawianie sportu razem z rodzicami. Wspólnie jeździmy na
rowerach, gramy w tenisa czy badmintona. W zimie spędzamy weekendy, .............................. jazdę
na nartach. Ostatnio zaczęliśmy wspólnie chodzić na basen. Lubię też długie spacery z psem. Okolice
mojego domu są niezwykle piękne i chętnie wychodzę na przechadzkę z Reksem. Reks podobnie jak
ja lubi pobliski las. Obaj możemy się tam porządnie ..........................................., no i oddychamy
świeżym powietrzem. Zwykle mam przy sobie telefon, więc na bieżąco robię zdjęcia. Pasjonuje mnie
świat przyrody.
Lubię ją .........................................., właściwie powinienem przygotować wystawę dla rodziny i
przyjaciół. Może kiedyś to zrealizuję. Cieszą mnie też spotkania z kolegami i koleżankami z klasy.
Chodzimy razem do kina, na kręgle albo odwiedzamy kogoś w domu. Często gramy w różne gry i
.............................................. w ciekawe zabawy.
W chwilach wolnych czytam też książki oraz komiksy. Bardzo lubię fantastykę i opowieści o
niewytłumaczalnych zjawiskach albo magii i czarownicach.
Staram się nie tracić czasu i spędzać chwile wytchnienia jak najciekawiej. Właśnie tak .
...................................... Dobrze zorganizowany wolny czas - choć tak trudno go wygospodarować może być receptą na zły humor.

