Blok tematyczny: Zakupy
Temat dnia: Zgadnij, jakie to ubrania.
Cele lekcji: rozumienie czytanego tekstu, poznawanie i gromadzenie słownictwa w
kontekście całości tekstu, dialogi
Pomoce: zeszyty, przybory szkolne, załącznik 8.31
Przebieg lekcji:
Nauczyciel: Dzień dobry. Na dzisiejszej lekcji będziemy utrwalać słownictwo związane z
odzieżą. Posłużą nam do tego zagadki, które otrzymacie na karteczkach.
Zagadki z załącznika 8.31 nauczyciel może wydrukować i porozcinać, klasę podzielić
na grupy i każdej grupie rozdać kilka/ kilkanaście zagadek. Metoda pracy może być
zróżnicowana: uczniowie mogą czytać zagadki po kolei, w parach lub jedna osoba
czyta, a pozostali odgadują.
Inny wariant ćwiczenia polega na rysowaniu, wycinaniu lub pokazywaniu zdjęć
poszczególnych części garderoby. Można również zaproponować scenki mimiczne jeden uczeń gestami pokazuje treść zagadki, a pozostali odgadują.
1. Zawsze na głowie
zimą noszone,
jedne z frędzlami,
inne z pomponem.
2. Jakie to węże
na drutach rosną?
Zimą są na szyi,
w szafie zasną wiosną.

3. To takie ubranie,
które zawsze wkładam,
kiedy po kąpieli,
do snu się układam.
4. Nosi je na rękach
nawet słaby malec.
Mogą mieć pięć palców,
albo jeden palec.
5. Na szyję zakładam,
gdy dopiecze zima,
owijam nim szyję,
kiedy mróz przytrzyma!
6. Kiedy jest zimno,
kiedy deszcz pada,
gdy na dwór wychodzisz
na siebie zakładasz.

7. Kiedy mrozik szczypie,
kiedy śnieżek pada,
każdy ją natychmiast,
na głowę zakłada.
8. Mały, lekki, kolorowy,
latem zawsze modny.
Dobry do hasania w wodzie,
na plażę wygodny.

9. Nad rzeką lub nad morzem,
przez letnie miesiące.
Chroni naszą głowę,
przed gorącym słońcem.

10. Na szyi u taty

w paski, kratki, kwiaty.

11. Zawsze długie są jak węże,
gładkie albo kolorowe.
Ogrzewają ludziom szyje
w bardzo mroźne dni zimowe.

12. Wełniany, gruby i ciepły,
zimą go na bluzkę wkładasz.
Teraz możesz iść na spacer,
nawet jeśli śnieżek pada.

13. Wsuwasz je na stopy bose,
zimą grube, latem cienkie.
Lecz gdy wbiegasz na rosę,
ściągaj je, to będzie piękne!

14. Jeden jest jednoczęściowy,
drugi z dwóch części się składa.
Gdy na plażę się wybierasz,
właśnie ten strój zawsze wkładasz.

15. Kiedy deszczyk pada,
szybką ją rozkładasz.
16. Długie ma rękawy lub nie ma ich wcale.
W stroju tym dziewczynki czują się wspaniale.

17. Zwykle noszą go panowie

eleganccy oraz modni.
Zawsze jest skomponowany
z marynarki oraz spodni.

18. Z jednej strony ma sprzączkę,
z drugiej dziurek parę.
Dzięki niemu nie spadają
spodnie i zegarek.

19. W tym ubranku nikt nie chodzi
na wycieczki i spacerki,
w tym ubranku wskakujemy
pod pierzynki i kołderki.

20. Zawsze będzie ci wygodnie,
gdy na nogi włożysz …

21. Są na świecie kapelusze,
chustki kolorowe,
a ja swym wełnianym ciepłem
ogrzewam Twą głowę.

22. Ciepły kołnierz, mocny zamek,
guziki, rękawy.
Jestem z tobą zawsze podczas
śniegowej zabawy.

23. Jakie „ule" szyje się z płótna?
24. Dziesięć palców z ciepłej wełny,
z zamszu lub ze skóry.
Grzeją ręce, gdy się słonko
chowa poza chmury …

25. Miękkie, ciepłe, kolorowe:
noś je, przyjacielu drogi.
Dzieci dzięki nim są zdrowe,
bo im ciepło w obie nogi!

26. Długi, wełniany,

w barwach tęczowych
ogrzewa szyję,
żebyś był zdrowy!

27. Choć to nazwa obca,
lecz wszyscy ją znają.
Dziewczynki i chłopcy
takie spodnie mają.

28. Gdy przyszyte w równym rzędzie
prawie że nie spojrzysz na nie.
Jednego ubędzie, już kłopot z ubraniem!

29. Czasami twój tata,
pewnego owada,
na miejsce krawata,
pod kołnierzyk wkłada

30. Choć dziesięć palców ochraniają,
tylko po jednym palcu mają.
Są na nich czasem gwiazdki, szlaczki
a one zawsze dwie: bliźniaczki.

31. Długi, ciepły z kieszeniami,
z futrzanym kołnierzem.
Już nie zmarzniesz, kiedy zimą
w niego się ubierzesz.
32. Noszą go na głowie
eleganckie panie,
czasem zaś jest w cyrku
królika mieszkaniem.

33. Gdy mama gotuje,
to często na brzuszek
zakłada kolorowy … .

34. Nosi we mnie mały Jurek
chustkę, kamyki, sznurek,
gumkę, gwoździe, nici zwoje,
oraz inne skarby swoje.

35. Dwa rękawy, jeden kołnierz,
z przodu zawsze zapinany,
gdy deszczowa jest pogoda,
to foliowy zakładamy.

36. To są letnie stroje:
krótkie nogawki mają,
w czasie ćwiczeń oraz meczu
sportowcom się przydają.

37. Może sięgać kostek albo za kolana.
Bywa w nią dziewczynka lub mama ubrana.

38. Żeby było ci wygodnie,
przypnij sobie nimi spodnie!
39. Chronię cię przed deszczem
foliowym kapturem.
Gdy ci parasolkę
wiatr porywa w górę!

Przydatne słownictwo: kolorowa bluzka, sukienka w kwiaty, w grochy/ groszki/ kropki,
marynarka w paski, koszula w kratkę, wzorzysty krawat, wełniany sweter
Po skończeniu zadania i zgromadzeniu słownictwa, uczniowie w grupach opracowują
ofertę/ reklamę sklepu odzieżowego. Może to być notatka z informacją o asortymencie,
plakat, hasło reklamowe. Należy użyć nazwy sklepu i różnych ubrań.
Na zakończenie lekcji uczniowie prezentują swoje prace.

Załącznik 8.31
1. Zawsze na głowie
zimą noszone,
jedne z frędzlami,
inne z pomponem.
2. Jakie to węże
na drutach rosną?
Zimą są na szyi,
w szafie zasną wiosną.
3. To takie ubranie,
które zawsze wkładam,
kiedy po kąpieli,
do snu się układam.
4. Nosi je na rękach
nawet słaby malec.
Mogą mieć pięć palców,
albo jeden palec.
5. Na szyję zakładam,
gdy dopiecze zima,
owijam nim szyję,
kiedy mróz przytrzyma!
6. Kiedy jest zimno,
kiedy deszcz pada,
gdy na dwór wychodzisz
na siebie zakładasz.
7. Kiedy mrozik szczypie,
kiedy śnieżek pada,

każdy ją natychmiast,
na głowę zakłada.
8. Mały, lekki, kolorowy,
latem zawsze modny.
Dobry do hasania w wodzie,
na plażę wygodny.

9. Nad rzeką lub nad morzem,
przez letnie miesiące.
Chroni naszą głowę,
przed gorącym słońcem.

10. Na szyi u taty

w paski, kratki, kwiaty.

11. Zawsze długie są jak węże,
gładkie albo kolorowe.
Ogrzewają ludziom szyje
w bardzo mroźne dni zimowe.

12. Wełniany, gruby i ciepły,
zimą go na bluzkę wkładasz.
Teraz możesz iść na spacer,
nawet jeśli śnieżek pada.

13. Wsuwasz je na stopy bose,
zimą grube, latem cienkie.
Lecz gdy wbiegasz na rosę,
ściągaj je, to będzie piękne!

14. Jeden jest jednoczęściowy,
drugi z dwóch części się składa.
Gdy na plażę się wybierasz,
właśnie ten strój zawsze wkładasz.

15. Kiedy deszczyk pada,
szybką ją rozkładasz.
16. Długie ma rękawy lub nie ma ich wcale.
W stroju tym dziewczynki czują się wspaniale.

17. Zwykle noszą go panowie

eleganccy oraz modni.
Zawsze jest skomponowany
z marynarki oraz spodni.

18. Z jednej strony ma sprzączkę,
z drugiej dziurek parę.
Dzięki niemu nie spadają
spodnie i zegarek.

19. W tym ubranku nikt nie chodzi
na wycieczki i spacerki,
w tym ubranku wskakujemy
pod pierzynki i kołderki.

20. Zawsze będzie ci wygodnie,
gdy na nogi włożysz …

21. Są na świecie kapelusze,
chustki kolorowe,
a ja swym wełnianym ciepłem
ogrzewam Twą głowę.

22. Ciepły kołnierz, mocny zamek,
guziki, rękawy.
Jestem z tobą zawsze podczas
śniegowej zabawy.

23. Jakie „ule" szyje się z płótna?
24. Dziesięć palców z ciepłej wełny,
z zamszu lub ze skóry.
Grzeją ręce, gdy się słonko
chowa poza chmury …

25. Miękkie, ciepłe, kolorowe:
noś je, przyjacielu drogi.
Dzieci dzięki nim są zdrowe,
bo im ciepło w obie nogi!

26. Długi, wełniany,

w barwach tęczowych
ogrzewa szyję,
żebyś był zdrowy!

27. Choć to nazwa obca,
lecz wszyscy ją znają.
Dziewczynki i chłopcy
takie spodnie mają.

28. Gdy przyszyte w równym rzędzie
prawie że nie spojrzysz na nie.
Jednego ubędzie, już kłopot z ubraniem!

29. Czasami twój tata,
pewnego owada,

na miejsce krawata,
pod kołnierzyk wkłada

30. Choć dziesięć palców ochraniają,
tylko po jednym palcu mają.
Są na nich czasem gwiazdki, szlaczki
a one zawsze dwie: bliźniaczki.

31. Długi, ciepły z kieszeniami,
z futrzanym kołnierzem.
Już nie zmarzniesz, kiedy zimą
w niego się ubierzesz.

32. Noszą go na głowie
eleganckie panie,
czasem zaś jest w cyrku
królika mieszkaniem.

33. Gdy mama gotuje,
to często na brzuszek
zakłada kolorowy … .

34. Nosi we mnie mały Jurek
chustkę, kamyki, sznurek,
gumkę, gwoździe, nici zwoje,
oraz inne skarby swoje.

35. Dwa rękawy, jeden kołnierz,
z przodu zawsze zapinany,
gdy deszczowa jest pogoda,
to foliowy zakładamy.

36. To są letnie stroje:
krótkie nogawki mają,
w czasie ćwiczeń oraz meczu
sportowcom się przydają.

37. Może sięgać kostek albo za kolana.
Bywa w nią dziewczynka lub mama ubrana.

38. Żeby było ci wygodnie,
przypnij sobie nimi spodnie!
39. Chronię cię przed deszczem
foliowym kapturem.
Gdy ci parasolkę
wiatr porywa w górę

ODPOWIEDZI:
1. czapki
2. szaliki
3. szlafrok, piżama
4. rękawiczki
5. szalik
6. kurtka, płaszcz
7. czapka
8. kostium (strój) kąpielowy
9. kapelusz przeciwsłoneczny
10. krawat
11. szaliki
12. sweter (uwaga! nigdy: swetr)
13. skarpetki
14. kostium kąpielowy, bikini
15. parasolka
16. sukienka
17. garnitur
18. pasek
19. piżama, koszula nocna
20. spodnie
21. czapka
22. kurtka, kombinezon
23. koszule
24. rękawiczki
25. skarpetki
26. szalik
27. dżinsy
28. guziki
29. mucha
30. rękawiczki
31. płaszcz
32. kapelusz
33. fartuszek
34. kieszeń
35. płaszcz
36. szorty, krótkie spodnie
37. spódnica
38. szelki
39. płaszcz przeciwdeszczowy

