Blok tematyczny: Turystyka
Temat dnia: Turystyka - wprowadzenie
Cel lekcji: Poznanie nowego słownictwa związanego z turystyką (informacja turystyczna, baza
turystyczna, biuro turystyczne, ciekawostki turystyczne, turysta). Kształtowanie umiejętności pracy
w grupach. Doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz rozumienia ze słuchu.

Pomoce:
Uczeń: przybory szkolne.
Nauczyciel: tekst preparowany, fragment artykułu z pisma „w Podróży”

Zapis w dzienniku:
Powitanie. Czynności organizacyjne. Sprawdzenie pracy domowej. Przywołanie informacji
zdobytych na ostatniej lekcji. Kształtowanie umiejętności pracy w grupie. Nauka nowej leksyki
dotyczącej turystyki (informacja turystyczna, baza turystyczna, biuro turystyczne, ciekawostki
turystyczne, turysta). Doskonalenie czytania ze zrozumieniem i rozumienia ze słuchu.

Przebieg:
1. Przywitanie. Dzień dobry. Dzisiejsza lekcja jest wprowadzeniem do nowego cyklu
poświęconego turystyce.
2. Zacznijmy od sprawdzenia pracy domowej.
3. Wprowadzenie do nowego tematu. Połącz w pary rzeczownik z przymiotnikiem o odpowiednim
zakończeniu:
Informacja

turystyczne

Biuro

turystyczna

Ciekawostki

turystyczna

Baza

turystyczne

Nauczyciel wyjaśnia znaczenie powyższych związków wyrazowych.
4. Wysłuchaj tekstu przeczytanego przez nauczyciela, uzupełnij luki, podkreśl czasowniki i
odpowiedz na pytania.

Właściwie nic się nie zmieni...o do dziś. Czy myślimy o podr…...y samolotem do Tajland..., czy
autob….sem do Tallina, czy te…. pociągiem do Berlina, m…simy wykonać ten pier….szy krok.
Czym powinniśmy zająć się najpierw? Czasami t….eba po prostu… k….pić bilet!
Choć to mo….e wydać się oczywiste, warto p….ypomnieć dwie kardynalne zasady, kt….rymi
powinien się kierować początk….jący podr…...nik. Najpierw t….eba poznać interes….jące nas
miejsce – na p….ykład dowiedzieć się, jakie war…..nki pogodowe pan….ją tam w danym czasie,
najlepiej por….wn….jąc kilka pop….ednich lat. W dr….giej kolejności m….simy określić b….dżet
całego pobytu i dł…..gość podr…..y.
[https://wpodroz.com/w-relacje/felieton-kazda-podroz-zaczyna-sie-od-pierwszego-kroku/ ]
W jaki sposób może podróżować dzisiejszy turysta?
Czy wskazane jest podróżowanie bez przygotowania?
Czy w tekście pojawiają się podstawowe zasady organizacji wyjazdu?
Czy przed podróżą warto ustalić ile pieniędzy posiadamy na drogę?

5. W trzyosobowych grupach uzupełnijcie tabelę odmiany czasowników
Ja
Ty
On/ona/ono
Ja
Ty
On/ona/ono
Ja
Ty
On/ona/ono poznaje
Ja
Ty
On/ona/ono określa

My myślimy
Wy
Oni/one
My
Wy
Oni/one panują
My
Wy
Oni/one
My
Wy
Oni/one

6. Podkreśl akcentowaną sylabę
Właściwie, samolotem, pierwszy, czasami, najlepiej, podróżnik, turystka, warunki

7. Zadanie domowe.
Krótko (5-10 zdań) opisz swoje pierwsze doświadczenie związane z podróżowaniem, z
wyjazdem turystycznym.

Aneks dla nauczyciela
Informacja

turystyczna

Biuro

turystyczne

Ciekawostki turystyczne
Baza

turystyczna

Właściwie nic się nie zmieniło do dziś. Czy myślimy o podróży samolotem do Tajlandii, czy
autobusem do Tallina, czy też pociągiem do Berlina, musimy wykonać ten pierwszy krok.
Czym powinniśmy zająć się najpierw? Czasami trzeba po prostu… kupić bilet!
Choć to może wydać się oczywiste, warto przypomnieć dwie kardynalne zasady, którymi
powinien się kierować początkujący podróżnik. Najpierw trzeba poznać interesujące nas
miejsce – na przykład dowiedzieć się, jakie warunki pogodowe panują tam w danym czasie,
najlepiej porównując kilka poprzednich lat. W drugiej kolejności musimy określić budżet
całego pobytu i długość podróży.
W jaki sposób może podróżować dzisiejszy turysta? Samolotem, autobusem, pociągiem
Czy wskazane jest podróżowanie bez przygotowania? Nie
Czy w tekście pojawiają się podstawowe zasady organizacji wyjazdu? Tak
Czy przed podróżą warto ustalić ile pieniędzy posiadamy na drogę? Tak

Ja myślę
Ty myślisz
On/ona/ono myśli
Ja panuję
Ty panujesz
On/ona/ono panuje
Ja poznaję
Ty poznajesz
On/ona/ono poznaje
Ja określam
Ty określasz
On/ona/ono określa

My myślimy
Wy myślicie
Oni/one myślą
My panujemy
Wy panujecie
Oni/one panują
My poznajemy
Wy poznajecie
Oni/one poznają
My określamy
Wy określacie
Oni/one określają

Właściwie, samolotem, pierwszy, czasami, najlepiej, podróżnik, turystka, warunki

