Blok tematyczny: Rozrywka
Temat dnia: Czasopisma tematyczne – wybór najciekawszych

Cel lekcji:
Uczeń poznaje słownictwo związane z czasopismami specjalistycznymi (wydawać, publikować,
prenumerata, tematyka, specjalistyczny, popularny, adresowany do..., przeznaczony dla...). Uczeń
kształci umiejętność prawidłowego czytania oraz zdobywa wiedzę na temat rynku prasy w Polsce.
Uczeń ćwiczy kompetencję mówienia (opis czasopisma).

Pomoce:
Uczeń: przybory szkolne.
Nauczyciel: różne czasopisma specjalistyczne

Zapis w dzienniku:
Powitanie. Czynności organizacyjne, sprawdzenie obecności, sprawdzenie pracy domowej.
Nauka nowej leksyki związanej z periodykami specjalistycznymi. Kształcenie umiejętności
płynnego czytania. Zdobycie wiedzy o rynku prasy w Polsce. Ćwiczenie kompetencji
mówienia.

Przebieg:
1. Przywitanie. Czynności organizacyjne. Dzień dobry, na ostatniej lekcji rozmawialiśmy o
prasie. Dzisiaj będziemy kontynuować ten temat i zajmiemy się czasopismami, które są
przeznaczone

dla

konkretnych,

wąskich

grup

odbiorców,

to

znaczy

pismami

specjalistycznymi. Przypomnijmy sobie jakie mamy rodzaje czasopism ze względu na
częstotliwość ukazywania się? (dzienniki, tygodniki, miesięczniki itd.)
2. Sprawdzenie pracy domowej.
3. Wprowadzenie do nowego tematu. Czasopisma wydawane są z różną częstotliwością.
Publikowane periodyki są kierowane do wielu adresatów w zależności od zainteresowań.
Popularne gazety cechują się różnorodnością tematyki. Każdy z nas może także
zaprenumerować dowolne czasopismo. Kwartalniki lub roczniki są z reguły przeznaczone dla
naukowców, podczas gdy dzienniki i tygodniki są adresowane dla przeciętnego odbiorcy.

4. Dopasuj tematykę do tytułu czasopisma:
militarna, florystyczna, przyrodnicza, militarna, rolnicza, estetyczna/medyczna
„Wojsko”

…..............................

„Polska Zbrojna”

….............................

„Uroda i medycyna”

…..............................

„Przyroda Polska”

…...............................

„Nowoczesna uprawa”

…...............................

„Florystyka Funeralna”

…................................

5. Głośne czytanie tekstu. Nauczyciel prosi 3-4 uczniów o przeczytanie na głos. Jakie są trzy
cechy charakterystyczne pisma specjalistycznego? Odpowiedz na podstawie przykładowego
fragmentu artykułu z jednego z czasopism oraz wiedzy z poprzedniej lekcji. Wypisz z tekstu
wyraz zawierające „rz” i „ż”
Optymalny termin siewu pszenżyta ozimego mieści się w przedziale 6-8 tygodni przed
zakończeniem wegetacji. Zatem w cieplejszych rejonach Polski, np. na Śląsku, przypada on na
końcu września, a w środkowej części kraju i na Pomorzu w 3. tygodniu września. Bardzo
ważne jest przy tym, aby tego zboża nie siać, gdy temperatura gleby wynosi powyżej 12°C, bo
wówczas wzrasta zagrożenie porażenia zgorzelą podstawy źdźbła i łamliwością źdźbła. Jest to
informacja o tyle istotna, że zboże to przychodzi najczęściej po kłosowych.
Żyto ozime, w tym mieszańcowe, powinno być wysiane na 45-60 dni przed zakończeniem
jesiennej wegetacji. Wcześnie zasiane obok kilku pędów wytwarza jesienią mocny system
korzeniowy, który pozwala roślinom w przyszłości lepiej znosić stresy związane z
niedoborem wody i pobierać trudniej przyswajalne składniki pokarmowe. Specjaliści od
uprawy żyta mieszańcowego zalecają, aby w przypadku zbyt późnego siewu zrezygnować z
jego uprawy i zasiać, jeśli wartość stanowiska na to pozwala, pszenżyto lub pszenicę albo
jęczmień jary.
[http://www.nowoczesnauprawa.pl/index.php?content=1761 ]

7. Zadanie domowe.

W zasobach internetowych poszukaj polskiego czasopisma

specjalistycznego, które byłoby zgodne lub zbliżone z twoimi zainteresowaniami. Krótko
opisz swoje poszukiwania i ich rezultat.

Aneks dla nauczyciela

„Wojsko”

militarna

„Polska Zbrojna”

militarna

„Uroda i medycyna”

estetyczna/medyczna

„Przyroda Polska”

przyrodnicza

„Agro”

rolnicza

„Florystyka Funeralna”

florystyczna

Przykładowe cechy pisma specjalistycznego:
- słownictwo branżowe, specjalistyczne (zawęża krąg odbiorców);
- ukazują się rzadziej niż pisma popularne (zazwyczaj miesięczniki itd.);
- autorami są fachowcy z danej dziedziny;
- przeważnie są to periodyki niskonakładowe;

pszenżyta, przedziale, przed, przypada, września, Pomorzu, września, ważne, przy, zboża,
powyżej, zagrożenie, porażenia, zgorzelą, że, zboże, przychodzi, żyto, wytwarza, korzeniowy,
przyszłości, przyswajalne, żyta, przypadku, pszenżyto

Przykładowe polskie czasopisma specjalistyczne:
- „Hotelarz” - miesięcznik, pismo poświęcone branży hotelowej, wydawane od 1962 r.;
- „Koń Polski” - miesięcznik, pismo poświęcone hippice, wydawane od 1965 r.;
- „Diabetyk” - miesięcznik, pismo poświęcone tematyce cukrzycy, wydawane od 1988 r.;
- „Guliwer” - kwartalnik, pismo poświęcone literaturze dla dzieci i młodzieży, od 1991 r.;
– „Murator” - miesięcznik, poświęcony budowom i remontom, wydawany od 1983 r.;
- „Żagle” - miesięcznik, poświęcony tematyce żeglarskiej, wydawane od 1959 r..

