Blok tematyczny: Wypoczynek i czas wolny
Temat dnia: Sport w naszym życiu.
Cel lekcji: Ćwiczyć systematycznie stosowanie poprawnych liczebników przy podawaniu daty.
Kształcić rozumienie za słuchu. Utrwalać umiejętność celnego „wysłuchiwania” informacji
z czytanego tekstu. Rozwijać umiejętność pracy w grupie i współpracy przy dokonywaniu
odpowiednich wyborów w trakcie pracy. Zgromadzić czasowniki i rzeczowniki związane ze sportem.
Kształcić umiejętność układania zdań na podstawie otrzymanego materiału słownikowego i ćwiczyć
ich poprawny zapis. Utrwalić materiał poprzez samodzielną pracę z wierszykiem sportowym.
Pomoce:
Uczeń: przybory szkolne.
Nauczyciel: tekst opowiadania dla każdego ucznia oraz tabelka prawda czy fałsz, zestawy
wyrazów wykorzystywane na lekcji dla poszczególnych grup, wiersz dla każdego ucznia.
Zapis w dzienniku: Powitanie wprowadzające w temat. Podanie daty bieżącej i ćwiczenie
poprawnej wymowy liczebników. Test rozumienia ze słuchu na podstawie fragmentu powieści
Adama Bahaja "Do przerwy 0-1". Praca w grupach - ćwiczenia słownikowe z rzeczownikami
nazywającymi różne dyscypliny sportu. Przedstawianie poszczególnych dyscyplin za pomocą
ruchu (pantomima). Zabawa pozwalająca utrwalić słownictwo. Przedstawiciele grup

pantomimicznie pokazują sobie poszczególne dyscypliny sportowe. Zadaniem obserwującej
grupy jest nazwać dyscyplinę i sportowca. Ćwiczenia w pisaniu z wykorzystaniem obrazków.
Ćwiczenia w układaniu zdań. Praca w grupach. Czasowniki związane ze sportem. Zadanie
domowe - utrwalenie wiadomości.
Przebieg:
1. Tradycyjne powitanie.
2. Podanie daty i ćwiczenia z liczebnikami.
3. Rozumienie ze słuchu. Patrz aneks dla N. Umieszczono tam fragment powieści Adama Bahaja
"Do przerwy 0-1".
Polecenie dla uczniów: Za chwilę dwukrotnie przeczytam fragment powieści. Posłuchajcie
uważnie. Następnie rozwiążcie krótki test, który wam rozdam:
I. Bohaterowie fragmentu są miłośnikami:
A. piłki nożnej.
B. koszykówki.
C. pływania.
II. Chłopcy szukają odpowiedniej nazwy:
A. dla klubu koszykówki
B. dla klubu sportowego.
C. dla kółka wędkarskiego.

III. Paragon i Mandżaro to prawdopodobnie:
A. nazwiska chłopców.
B. imiona chłopców.
B. przezwiska podwórkowe.
IV. Chłopcy nie zdecydowali się na nazwę "Polonia"
A. bo taki klub już istnieje.
B. bo jest to ogólna nazwa na Polaków mieszkających za granicą.
C. bo zdecydowanie im się nie podobała.
V. Ostatecznie wybrano nazwę:
A. Tajfun
B. Syrenka
C. Burza Gradowa
4. Przygotowanie do pracy w grupach.
Praca w grupach.


Uczniowie dostają koperty z nazwami dyscyplin sportowych pomieszane z innymi,
przypadkowymi rzeczownikami. Zadaniem grupy jest rozdzielić je od siebie. Zestawy
mogą okazać się podchwytliwe, ale w podsumowaniu da to nauczycielowi możliwość
dodatkowych objaśnień.

Przykład zestawu do ćwiczeń:
pływanie, lekkoatletyka, siła, biegi, podnoszenie ciężarów, zapasy, tenis, siatkówka, koszykówka,
ciężar, jeździectwo, łucznictwo, boks, plażowanie, kolarstwo, żeglarstwo, łyżwiarstwo,

opalanie, skoki narciarskie, narciarstwo, skakanie, wioślarstwo, saneczkarstwo.



Poszczególne grupy odczytują na głos nazwy dyscyplin, które wypisali.
Grupy otrzymują na podobnej zasadzie kartki z rzeczownikami nazywającymi
sportowców uprawiających poszczególne dyscypliny sportowe pomieszane
z przypadkowymi innymi rzeczownikami. Działają na podobnej zasadzie - to znaczy
oddzielają od siebie poszczególne wyrazy.
Przykład zestawu:
pływak, lekkoatleta, jeździec, koniarz, ciężarowiec, zapaśnik, plażowicz, żagiel,
łyżwiarz, wioślarz, saneczkarz, koszykarz, skakanka, poślizg.

5. Zabawa pozwalająca utrwalić słownictwo. Przedstawiciele grup pantomimicznie pokazują
sobie poszczególne dyscypliny sportowe. Zadaniem obserwującej grupy jest nazwać
dyscyplinę i sportowca.

6. Ćwiczenia w pisaniu z wykorzystaniem obrazków ilustrujących poszczególne dyscypliny
sportowe.
Zadanie dla ucznia: Wylosuj obrazek, a następnie używając odpowiedniego słownictwa ułóż
zdanie o zawodniku i jego dyscyplinie sportowej.
Przykład:
Lekkoatleta uprawia lekkoatletykę.
Biegacz uprawia biegi.
Skoczek narciarski uprawia skoki narciarskie.
Łyżwiarz uprawia łyżwiarstwo.
Łucznik uprawia łucznictwo.
(po utrwaleniu czasownika uprawiać można zbudować jeszcze inne zdania)
Ciężarowiec podnosi ciężary.
Żeglarz pływa lub żegluje.
Łucznik strzela z łuku.
7. Praca w grupach. Czasowniki związane ze sportem. Uczniowie otrzymują zestaw, ich
zadaniem jest podzielić czasowniki na trzy grupy:
(poniżej dokonano podziału dla wygody nauczyciela)
Czynności sportowca

Czynności kibiców

biegać
skakać
grać
wygrywać
skoczyć
bronić
poddać się
kopać
poddawać
rzucać
remisować
znokautować
zdobyć punkt
strzelić bramkę
strzelać z łuku, z karabinu
trenować
uprawiać sport
wygrać mecz
zdobyć punkty
wiosłować
podnosić ciężary
chybić

kibicować
emocjonować się
bić brawo
skandować
śpiewać
organizować się
zagrzewać do walki

Inne czynności związane ze
sportem
zdyskwalifikować
trenować
sędziować
promować sport
popularyzować
dbać o kondycję

Grać, wygrywać, skakać, skoczyć, walczyć, zwyciężać, atakować, pokonać, wiwatować ,
współzawodniczyć, sędziować, zdyskwalifikować, bronić, poddać się , kopać, podawać,
rzucać, remisować, znokautować, zdobyć punkt, strzelić bramkę, strzelać z łuku, z karabinu,
kibicować, trenować, uprawiać sport, wygrać mecz, zdobywać punkty, wiosłować, podnosić
ciężary, chybić.
8. Zadanie domowe
Przeczytaj wierszyk Edyty Pawlak, naucz się go czytać, a w zeszycie wypisz nazwy dyscyplin
sportowych, które pojawiły się w tekście wiersza.
Aneks dla N.
Chłopcy z warszawskiej Woli zakładają klub piłkarski.
Pierwszy zgłosił się Krzyś Słonecki.
- Dobrze, będziesz pisał protokół z zebrania. Słuchajcie, najpierw musimy znaleźć nazwę
naszego klubu.
- "Polonia". Niech będzie "Polonia"- wyrwał się Paragon. Mandżaro zmarszczył brwi.
- Cicho siedź. Ty zawsze musisz z czymś wyskoczyć. "Polonia" już jest. Musimy znaleźć
jakąś inną nazwę.
- Mam - odezwał się piskliwy głosik Perełki. Niech się nazywa Nasza
Wola.
- Może Twoja Wola - przedrzeźniał go Tadek Puchalski.
- Aleś bracie wymyślił!
- Cicho koledzy - uspokajał ich Mandżaro. Proponuję, żeby każdy z nas napisał nazwę na
kartce. A potem będziemy głosowali.
Ja - powiedział po chwili - proponuję, aby nazwać nasz klub Syrenka, to takie nasze
warszawskie.
- Dobra jest - huknął Paragon - po co się dłużej namyślać.
-Eeee... - Tadek Puchalski skrzywił się, wyrażając w ten sposób swoje niezadowolenie. To
takie proste, to nie nadaje się na nazwę klubu sportowego. Ja mam taką nazwę, że wam oko
zbieleje.
- No mów, na co czekasz - ponaglał go paragon. Puchalski uniósł lekko głowę, ale nie patrzył
na kolegów.
- Tajfun - wyszeptał z przyjęciem.
- Eeee... - rozległ się szmer rozczarowania. Paragon zaniósł się śmiechem.
- Może Burza Gradowa, to byłoby jeszcze lepiej. Chłopcy wykpili pomysł Tadka, a gdy
przyszło do głosowania, wszyscy wypowiedzieli się za Syrenką.
Nazwy dyscyplin sportowych:
aerobik, łucznictwo, lekkoatletyka, badminton, koszykówka, boks, brydż, wyścigi, tenis,
samochodowe, szachy, sporty walki, kolarstwo, rzut dyskiem, nurkowanie, szermierka, piłka
nożna, golf, gimnastyka, rzut młotem, wyścigi konne, skok w dal( wzwyż), sztafeta, jazda na
łyżworolkach, żeglarstwo, łyżwiarstwo, skoki narciarskie, narciarstwo, pływanie, siatkówka,
podnoszenie ciężarów, zapasy, kajakarstwo, wioślarstwo, saneczkarstwo.
Rzeczowniki nazywające sprzęt sportowy i miejsca: piłka, rękawice, figury szachowe,
korki (buty piłkarskie), kask, bramka, łyżwy, rakieta tenisowa, rakietka do tenisa stołowego
(ping ponga), łyżworolki, buty narciarskie, kijki narciarskie, kombinezon, kostium
kąpielowy, kąpielówki, czepek, okularki, dres, buty sportowe, kort, boisko, sala
gimnastyczna, siłownia, dysk, młot, kula, tyczka, pas startowy, skocznia, kask, siatka, kosz,
chorągiewka sędziowska, gwizdek, tor przeszkód, rakieta, kolce, lodowisko, murawa, basen,

ring, stok narciarski, stadion, trybuna, bieżnia, hala sportowa, poprzeczka, materac,
strzelnica, tarcza strzelnicza.
Czasowniki związane ze sportem:
grać, wygrywać, skakać, skoczyć, walczyć, zwyciężać, atakować, pokonać, wiwatować ,
współzawodniczyć, sędziować, zdyskwalifikować, bronić, poddać się , kopać, podawać,
rzucać, remisować, znokautować, zdobyć punkt, strzelić bramkę, strzelać z łuku, z karabinu,
kibicować, trenować, uprawiać sport, wygrać mecz, zdobywać punkty, wiosłować, podnosić
ciężary, chybić.
Zawodnicy: zawodnik, sportowiec, kolarz, nurek, szermierz, bramkarz, golfista, gimnastyk,
narciarz, pływak, ciężarowiec, zapaśnik, łucznik, lekkoatleta, koszykarz, siatkarz,
bokser(pięściarz), tenisista, kierowca rajdowy (rajdowiec), szachista, dyskobol, piłkarz,
szczypiornista(piłkarz ręczny), brydżysta, dżokej(jeździec), młociarz, łyżwiarz, narciarz,
tyczkarz, hokeista, żeglarz, skoczek (różne dyscypliny), kulomiot, judoka, karateka,
biatlonista, pięcioboista, kajakarz, wioślarz, saneczkarz
Inne rzeczowniki związane ze sportem:
kapitan drużyny, mistrz, trener, publiczność, przeciwnik, zawodowiec,
sędzia, widz, kibic, drużyna, zawody, konkurencja, liga, remis, wynik meczu, turniej,
zwycięstwo.
Wiersz do wykorzystania przy zadaniu domowym
Edyta Pawlak: ELEMENTARZ SPORTOWY
Każde dziecko o tym wie:
Chcesz być zdrowy – ruszaj się!
Sport to bardzo ważna sprawa.
Są reguły, jest zabawa.
Jest dyscyplin co nie miara,
część z nich nowa, a część stara.
Od wędkarstwa, sztuk łowieckich,
od antycznych igrzysk greckich,
poprzez dzieje, poprzez lata
aż do współczesnego świata.
Każdy znajdzie coś dla siebie.
Sprawdź, co dobre jest dla ciebie.
Może rolki, koszykówka,
rower, piłka lub siatkówka,
szachy, judo czy pływanie
taniec, skoki, żeglowanie
biegi, sanki i łyżwiarstwo,
hokej, snowboard czy narciarstwo?
Może tenis lub karate?
Namów mamę, siostrę, tatę.
Również dla twojego brata
dobrodziejstwa sportów świata:
refleks, sprawność, orientacja,
walka i rywalizacja.
Ważna jest też ta zasada
(to zaleta jest, nie wada):
nie są ważne tu medale,
lecz jak ćwiczysz – czy wytrwale,
czy szanujesz przeciwnika.

Jaki jesteś, stąd wynika!
Sport nauczyć może wiele.
Zdrowy duch jest w zdrowym ciele,
a z wszystkiego jedna racja:
górą sport i rekreacja!

