Blok tematyczny: Zakupy
Temat dnia: Odzież damska i męska.
Cele lekcji: rozumienie czytanego tekstu, gromadzenie słownictwa, związki składniowe,
koniugacja, dialogi
Pomoce: zeszyty, przybory szkolne, komputer, rzutnik, załącznik 8.30
Przebieg lekcji:
Nauczyciel: Dzień dobry. Zajmiemy się dzisiaj tematem zakupów odzieżowych.
W tabeli zapiszemy słownictwo związane z ubiorem. (Do nazywania poszczególnych
części garderoby mogą służyć obrazki i zdjęcia oraz własne ubrania).
dla kobiet

dla mężczyzn

dla dzieci

sukienka
suknia wieczorowa
bluzka
koszula damska
spódnica
żakiet
kostium, komplet
spodnie, dżinsy
tunika
kamizelka
sweter
płaszcz (zimowy, wiosenny,
prochowiec)
kurtka (zimowa, skórzana)
bielizna: biustonosz/ stanik;
majtki (figi, stringi)
rajstopy
pończochy
skarpetki
podkolanówki
koszulka
halka
koszula nocna
szlafrok
podomka
apaszka, szal
torebka
pasek
kapelusz
czapka
rękawiczki
buty: czółenka, szpilki,
kozaki, kalosze, pantofle,
sandałki, klapki, japonki

koszula
podkoszulek
koszulka/ T-szert (shirt)
spodnie
garnitur
marynarka
kamizelka
krawat, mucha
sweter
bluza (z kapturem)
dres
bielizna: bokserki, slipy
piżama
skarpety/ skarpetki
buty: półbuty, trzewiki,
trampki, buty sportowe
(adidasy), mokasyny,
lakierki, kalosze, sandały
pas, pasek do spodni
szelki
kapelusz
czapka
kaszkiet
płaszcz
kurtka, wiatrówka
szalik
rękawiczki

śpioszki
kaftanik
pielucha
czapeczka
koszulka, bluzeczka
sweterek
kombinezon
sukienka
bluzeczka
spódniczka
spodenki
szorty
koszulka
piżamka
buty
kapcie

Przydatne synonimy:


rzeczowniki: ubiór, odzież, ubrania, garderoba, ciuchy (potocznie)
 czasowniki: ubierać się (w coś), wkładać, zakładać, nosić (coś),
Określenia wyglądu ubrania: sukienka (wzorzysta, w kwiaty, w kratkę, w kropki, w paski,
z krótkim/długim rękawem), spódnica (długa, krótka), bluzka (cienka, elegancka),
sweter (gruby, wełniany, ciepły, kolorowy)
Mam na sobie
Jestem ubrana w
Zwykle/ często noszę

+ biernik (kogo/? co?) np. bluzkę, spodnie, żakiet, buty

Następnie każdy z uczniów układa wypowiedź według wzoru z ramki i zapisuje ją w
zeszycie. Kilka osób odpowiada na głos. Ćwiczenie można rozwinąć tak, by trzeba było
używać czasownika w różnych osobach i liczbach.
np.:
Mam na sobie białą bluzę i czarną spódnicę.
Masz na sobie bluzę i dżinsy.
Ona ma na sobie sukienkę.
Jesteśmy ubrani w dresy.
Jesteście ubrani w garnitury.
Są ubrane w kostiumy.
Często noszę spodnie.
Zwykle nosisz koszulę.
Zadanie domowe
Opisz, w co są ubrani twoi znajomi lub członkowie rodziny (5 zdań). Zastosuj różne
czasowniki z ramki w różnych formach.

