Blok tematyczny: Wypoczynek i czas wolny
Temat dnia: Klasa wypoczywa na wycieczce. Planowanie.
Cel lekcji: Ćwiczyć systematycznie stosowanie poprawnych liczebników przy podawaniu daty.
Kształcić umiejętność rozumienia ze słuchu i poprawnego zapisu wysłuchanych wyrazów. Wdrażać
do odpowiedzialnego korzystania z internetu. Zapoznać z korzyściami płynącymi z wyszukiwania
materiałów w internecie oraz materiałami prezentującymi historię i dorobek Poznania. Ćwiczyć
umiejętność tworzenia planu na podstawie zebranych materiałów i przeanalizowanego wzorca
stylistycznego. Uświadomić uczniom funkcjonalność równoważnika zadania. Rozwijać umiejętność

segregowania materiału i dokonywania wyboru podczas pracy grupowej. Ćwiczyć
umiejętność prezentowania własnego materiału z zachowaniem norm językowych.
Pomoce:
Uczeń: przybory szkolne.
Nauczyciel: widokówki, zdjęcia z internetu, prezentacja wirtualny Poznań.
Zapis w dzienniku: Powitanie nawiązujące do tematyki powitań. Ustalenie nazwy dnia
dzisiejszego, daty bieżącej oraz krótkie ćwiczenie z liczebnikami. Opowieść o zabytkach
Poznania. Ćwiczenia w rozumieniu ze słuchu. Uczniowska korekta wykonanego ćwiczenia pod
nadzorem N. Wirtualna wycieczka po Krakowie. Zasady tworzenia planu wycieczki.
Przypomnienie wiedzy o równoważnikach zdań. Ćwiczenia w pisaniu i przekształcaniu form
wyrazów. Korzystanie z wzoru stylistycznego. Wykonanie zadania i prezentacja ostatecznego
efektu działania grupy.
Przebieg:
1. Powitanie . Dzień dobry wszystkim, którzy lubią odpoczywać na wycieczkach. Dzień dobry
wszystkim, którzy lubią zwiedzać. Dzień dobry wszystkim, którzy lubią planować. Dzień dobry
wszystkim, którzy lubią fotografować (itp.)
2. Ustalenie nazwy dnia dzisiejszego, daty bieżącej oraz krótkie ćwiczenie z liczebnikami.
3. Rozumienie ze słuchu. N. przygotowuje dwie wersje tekstu o Poznaniu (patrz aneks). W wersji
dla ucznia opuszczono niektóre wyrazy. Zadaniem młodzieży będzie uzupełnić braki.
Polecenie N: Macie przed sobą tekst z lukami. Słuchajcie uważnie, przeczytam go dwa razy.
Waszym zadaniem jest uzupełnić braki w tekście.
4. Krótkie sprawdzenie prac - samodzielna praca uczniów pod nadzorem N. ewentualne
objaśnienie zagadnień związanych ze słownictwem.
N. mówi: Tekst, jak zauważyliście, dotyczył starego i pięknego polskiego miasta Poznania.
Chcielibyście je kiedyś zwiedzić? Może ktoś z Was był w Poznaniu? (swobodne wypowiedzi
dzieci).
Spróbujemy poznać miasto bliżej, planując krótką wycieczkę po Poznaniu. Wyobraźcie sobie, że
planujemy wycieczkę po Starym Rynku w Poznaniu. Abyście mogli dobrze wyobrazić sobie
Poznań, pokażę wam najpierw poznański Rynek dzięki stronie internetowej:
http://www.holoit.com/poznan/pl/.
Zwróćcie uwagę, że w programie jest zarówno wirtualna wycieczka jak i dość szczegółowa

mapa Poznania.
Wspólne oglądanie prezentacji: wirtualny Poznań.
5. Praca w grupach.
N. mówi: Nim przystąpicie do samodzielnej pracy grupowej, przypomnimy sobie jeszcze zasady
tworzenia planu. Plan budujemy za pomocą równoważników zdań. Muszą być krótkie i zwarte.
Powinny precyzyjnie nazywać zdarzenia, a czynności należy zapisać w formie rzeczowników. Styl
wypowiedzi planu dopuszcza też opuszczenie czasownika. Można zamiast : Zwiedzamy Wawel
napisać Zwiedzanie Wawelu albo po prostu Wawel.
Zapis na tablicy, pokazujący w jaki sposób w wypowiedzi czasowniki możemy zastąpić
funkcjonalnymi w planie rzeczownikami.
Przykład:
wstajemy - pobudka
jemy - śniadanie, obiad, kolacja, posiłek
zwiedzamy - zwiedzanie
opowiadamy - opowiadanie lub opowieść
Ćwiczenie dla uczniów:
Zwiedzić
Odpocząć
Kupujemy
Spotykamy
Schodzimy
Odwiedzamy
jemy (obiad)
Spacerujemy

(zwiedzanie)
(odpoczynek)
(zakupy)
(spotkanie)
(zejście do...)
(odwiedziny)
(obiad)
(spacer po...)

Materiały przygotowane przez N. otrzymuje każda grupa.
N. mówi: Rozdam wam teraz plan wycieczki po Rynku w Krakowie. Będzie dla was wzorem
stylistycznym. Na tej podstawie, korzystając z innym materiałów ułożycie plan wycieczki po
Starym Rynku w Poznaniu.


Przykładowy plan wycieczki:

Termin wycieczki
Plan godzinowy.
Godziny
8 00
8 10
10 30 - 11 30
1145 - 12 15
12 20 - 12 00
12 10 - 12 30
12 35 - 13 00

Miejsce
Zbiórka pod szkołą
Wyjazd do Krakowa
Przyjazd do Krakowa i śniadanie w barze Żaczek
Zwiedzanie kościoła Mariackiego. Ołtarz Mariacki. Sukiennice, pomnik
Adama Mickiewicza, Muzeum Narodowe
Zwiedzanie Sukiennic. Opowieść o ich historii. Herby miast.
Pomnik Adama Mickiewicza. Opowieść przewodnika.
Spacer ulicą Grodzką i obiad w barze.

13 15 - 15 00
15 15 - 16 00
16 00 - 18 00
18 00 - 18 40
19 15 - 22 00

Wawel: Renesansowy dziedziniec. Komnaty królewskie. Zbrojownia.
Spotkanie z przewodnikiem.
Zejście do groty smoka. Zdjęcia nad Wisłą.
Czas wolny
Kolacja
Wizyta w Teatrze im. Juliusza Słowackiego - " Czarnoksiężnik z krainy Oz"





Widokówki lub fotografie z internetu.
Tekst o Poznaniu, który uczniowie wcześniej uzupełniali.
Własna inwencja uczniów - możliwość korzystania z telefonów dla znalezienia
dodatkowych informacji.
Zadanie dla grup:
Przeanalizujcie plan szkolnej wycieczki do Krakowa. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób został
zredagowany. Czynności zostały nazwane za pomocą rzeczników. Autor planu zadbał o jednolitość
stylistyczną zdań planu.
Wspólnie obejrzyjcie fotografie, następnie zredagujcie logiczny, zwarty plan zwiedzania.
6. Grupy prezentują sobie wzajemnie efekt pracy.
7. Zadanie domowe
Korzystając z umiejętności zdobytych na lekcji, zaplanuj wycieczkę po naszym mieście. Zapisz
plan w zeszycie.

Aneks dla N.
Tekst do ćwiczeń. Rozumienie ze słuchu.
Poznań jest stolicą Wielkopolski, jednym z najstarszych i największych miast polskich oraz
kolebką państwowości polskiej. Miasto zajmuje powierzchnię 262 km2. Mieszka tu ok. 550 tys.
osób. Stolica Wielkopolski to ważny węzeł komunikacyjny. Leży w połowie drogi pomiędzy
Warszawą a Berlinem. Jest ważnym ośrodkiem kultury, szkolnictwa wyższego, nauki, a także
przemysłu i handlu. Każda wycieczka po Poznaniu ma w swoim programie Ratusz. To na jego
wieży codziennie o godzinie 12 trykają się poznańskie koziołki. Dawniej była to siedziba władz
miejskich, a obecnie w budowli mieści się Muzeum Historii Miasta Poznania. Przed ratuszem
warto zwrócić uwagę na fontannę Prozerpiny, pręgierz oraz pod numerem 45 jedyne w Polsce i
jedno z większych na świecie Muzeum Instrumentów Muzycznych. W Bazylice Świętych
Apostołów Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim, czyli jedynej wyspie, która zachowała się w
Poznaniu na rzece Warcie, znajdują się symboliczne groby pierwszych władców Polski:
Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Warto również wejść do podziemi, gdzie znajdują się relikty
budowli stawianej jeszcze przez księcia Mieszka I.
Stolica Wielkopolski to potężne centrum akademickie i naukowe, należące do ścisłej czołówki
w Polsce. Działa tu 25 szkół wyższych, w tym 8 publicznych, kształcących prawie 120 tys.
studentów. Wśród nich niekwestionowaną pozycję zajmuje Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza. Współcześnie Poznań kojarzy się osobom spoza regionu z organizacją
Międzynarodowych Targów Poznańskich, corocznej imprezy gromadzącej przemysłowców z
całego świata.
Wersja dla ucznia:
Poznań jest .............................. Wielkopolski, jednym z najstarszych i największych miast polskich
oraz kolebką państwowości polskiej. Miasto zajmuje powierzchnię 262 km2. Mieszka tu ok. 550
tys. osób. Stolica Wielkopolski to ważny węzeł komunikacyjny. Leży w połowie drogi pomiędzy
......................................... a Berlinem. Jest ważnym ośrodkiem kultury, szkolnictwa wyższego, nauki, a

także przemysłu i handlu. Każda wycieczka po Poznaniu ma w swoim programie Ratusz. To na
jego wieży codziennie o godzinie 12 trykają się .............................. koziołki. Dawniej była to siedziba
władz miejskich, a obecnie w budowli mieści się Muzeum ...............................Miasta Poznania. Przed
ratuszem warto zwrócić uwagę na fontannę Prozerpiny, pręgierz oraz pod numerem 45 jedyne
w Polsce i jedno z większych na świecie Muzeum Instrumentów Muzycznych. W Bazylice
Świętych Apostołów Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim, czyli jedynej ......................, która
zachowała się w Poznaniu na rzece Warcie, znajdują się symboliczne groby pierwszych
władców Polski: Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Warto również wejść do podziemi, gdzie
znajdują się relikty ............................. stawianej jeszcze przez księcia Mieszka I.
Stolica Wielkopolski to potężne centrum akademickie i naukowe, należące do ścisłej czołówki
w Polsce. Działa tu 25 szkół wyższych, w tym 8 publicznych, kształcących prawie 120 tys.
studentów. Wśród nich niekwestionowaną pozycję ............................. Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza. Współcześnie Poznań kojarzy się osobom spoza ..............................z organizacją
Międzynarodowych Targów Poznańskich, corocznej imprezy gromadzącej przemysłowców z
całego ............................... .

