Blok tematyczny: Usługi (poczta, telefon, bank, policja, sklep)
Temat dnia: Masz to jak w banku.
Cele lekcji: poznanie i utrwalanie słownictwa związanego z bankowością, deklinowanie
rzeczowników, koniugacja czasowników, dialogowanie,
Pomoce: zeszyty, przybory szkolne, załącznik 9.32
Przebieg lekcji:
Nauczyciel: Dzień dobry. Na dzisiejszej lekcji będziemy mówić o usługach bankowych.
W temacie zapisaliśmy związek frazeologiczny "Masz to jak w banku", który oznacza,
że coś będzie zrobione, że chcemy kogoś o czymś zapewnić. Również wyrażenie "na
bank" znaczy "na pewno".
Zastanówmy się teraz, jakie sprawy można załatwić w banku.
Przykłady podane przez uczniów: założyć konto/ rachunek, dokonać transakcji,
wymienić walutę, zrealizować czek, wpłacić pieniądze na konto/ podjąć z konta,
przekazać/przesłać pieniądze, wypłacić/ wpłacić gotówkę, zrobić przelew bankowy,
wypłacić pieniądze z bankomatu, wziąć kredyt, oddać/ przekazać w depozyt
Nauczyciel - w razie potrzeby - objaśnia uczniom nowe, niezrozumiałe słownictwo.
Przypomnienie odmiany czasowników:
liczba pojedyncza
1. zakładam (konto)
2. zakładasz
3. zakłada
liczba mnoga
1. zakładamy
2. zakładacie
3. zakładają

l. pojedyncza

1. dokonuję
2. dokonujesz
3. dokonuje
l. mnoga
1. dokonujemy
2.dokonujecie
3. dokonują
Przypomnienie deklinacji rzeczowników bank, konto:
liczba pojedyncza

liczba mnoga

M. bank
D. banku
C. bankowi
B. bank
N. bankiem
Ms. o banku

M. banki
D. banków
C. bankom
B. banki
N. bankami
Ms. o bankach

liczba pojedyncza

liczba mnoga

M. konto
D. konta
C. kontu
B. konto
N. kontem
Ms. o koncie

M. konta
D. kont
C. kontom
B. konta
N. kontami
Ms. o kontach

Gromadzenie słownictwa, które jest potrzebne w różnych sytuacjach związanych
z wizytą w banku. Po zapisaniu w zeszycie uczniowie wykorzystują je do układania
dialogów. Warto, by kilka rozmówek zostało zaprezentowanych w klasie.

Zakładanie konta

- Chciałbym założyć konto.
- Chciałbym założyć konto osobiste/ biznesowe/ oszczędnościowe.
- Mogę prosić o Pana/Pani dowód osobisty?
- Chciałabym otworzyć rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR)
Dokonywanie transakcji
- Chciałbym wypłacić …
- Proszę o wypłatę w mniejszych/większych nominałach.
- Chciałbym wpłacić ...
- Chciałbym przelać … na to konto.
- Chciałbym wymienić …
- Jaki jest obecny kurs …?
Kredyt:
- Chciałabym wziąć kredyt na ... lat
- Jak oprocentowany jest kredyt w złotówkach?/ Jakie jest oprocentowanie kredytu?
- Oprocentowanie kredytu wynosi ... w skali roku.
Będąc w banku, możemy również zapytać o pewne rzeczy:
- Gdzie znajdę najbliższy bankomat?
- Czy mógłbym umówić się na spotkanie z...?
- Jakie jest oprocentowanie...?
- Czy mają państwo...?
Słówka potrzebne do korzystania z bankomatu:
- Karta kredytowa
- Karta debetowa
- Wprowadź kod PIN
- Nieprawidłowy kod PIN
- Akceptuj
- Anuluj
- Wypłata gotówki
- Brak pokrycia
- Stan konta
- Wyjście
Zadanie domowe
Ułóż trzy zdania z rzeczownikiem gotówka w różnych przypadkach.

