Blok tematyczny: Turystyka
Temat dnia: Pamiątki z podróży

Cel lekcji: Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem. Kształcenie umiejętności
wykorzystywania struktur gramatycznych związanych z podróżowaniem. Ćwiczenie wymowy
polskiej. Poznanie i utrwalenie nowego słownictwa z dziedziny turystyki: pamiątka, formy
wypoczynku, oferta, oferować

Pomoce:
Uczeń: przybory szkolne.
Nauczyciel: tekst preparowany.

Zapis w dzienniku:
Powitanie. Czynności organizacyjne. Sprawdzenie zadania domowego. Przypomnienie
wiadomości poznanych na ostatniej lekcji. Doskonalenie umiejętności czytania ze
zrozumieniem. Kształtowanie umiejętności korzystania ze struktur gramatycznych
dotyczących podróżowania. Ćwiczenia wymowy oraz poznawanie nowej leksyki z zakresu
turystyki: pamiątka, forma wypoczynku, oferta, oferować.

Przebieg:
1. Przywitanie. Dzień dobry. Dzisiaj tematem naszej lekcji są pamiątki, które przywozimy z
podróży.
2. Sprawdzenie pracy domowej.
3. Uzupełnij krzyżówkę. Z liter znajdujących się w polach oznaczonych czerwonymi kropkami ułóż
rozwiązanie
Rodzice to: mama i ...
Mieszkanie pszczół
Ma dwanaście miesięcy
Dopełniacz od słowa Wisła
Inaczej klasa
Uczniowie noszą w nim książki
Państwo ze stolicą w Wiedniu

4.
Wy
słu
cha
j
tek
stu przeczytanego przez nauczyciela, uzupełnij luki, podkreśl przymiotniki i odpowiedz na
pytania.
Czas mija, a pami….tki zostają. Magi….nie kolorowe tkaniny z Marakeszu, słoneczna ceramika
z wyb….e...a Amalfi, ekscentryczne dekoracje na ścianę z pogodnego Miami, pa…..nące
lawendą mydełka z romantycznej Prowansji – ka….de miejsce, kt...re odwiedzamy podczas
podr…...y, kryje piękne skarby, kt….re jeszcze dł….go po powrocie będą p…..ypominały nam
zapa…., smak i widok odwiedzonych krain. Pamiątka – l...b z języka francuskiego souvenir – to
nie tylko …..pominek z podr…..y, ale ….ecz, w kt...rej zamkną się emocje, wspomnienia i styl
miejsca, kt….re por…..szyło serce. Wyeksponowane na p….łkach, komodach i kredensach,
zawieszone na ściana…., rozło…..one na stołach lub podłogach, sprawią, ….e uczucia, jakie
towa…..yszyły nam podczas woja….y, pozostaną zawsze …..ywe. Omijajmy „sklepy z
pamiątkami”, kt….re niezale…..nie od szerokości i dł….gości geograficznej ofer…..ją zawsze to
samo. Warto postawić na tradycyjne …..emiosło, szt….kę ludową, posz….kać tego, co sprawi,
….e nasze domy staną się piękniejsze. Ręcznie robione zabawki, ciekawe …..eźby, arcydzieła
….afciarstwa, koronkarstwa, plecionkarstwa – p….edmioty z d….szą to najwspanialsze
pamiątki.
[https://www.westwing.pl/pamiatki-z-podrozy/ ]
Jaką pamiątkę warto przywieźć z Prowansji?
Czy słowo „souvenir” pochodzi z języka niemieckiego?
Czy słowo podarek i łapówka to synonimy?
Czy tkaniny produkowane w Marakeszu są jednobarwne?

5. Połącz słowo z opisem znaczenia
pamiątka

rzeczownik oznaczający propozycję

forma wypoczynku

bezokolicznik oznaczający proponowanie komuś czegoś

oferta

inaczej rodzaj wypoczynku (aktywny i bierny)

oferować

upominek z wyjazdu

6. Zadanie domowe.
Krótko opisz twoją ulubioną pamiątkę, pochodzącą z wycieczki, którą odbyłeś sam lub z
rodzicami.

Aneks dla nauczyciela
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Czas mija, a pamiątki zostają. Magicznie kolorowe tkaniny z Marakeszu, słoneczna ceramika z
wybrzeża Amalfi, ekscentryczne dekoracje na ścianę z pogodnego Miami, pachnące lawendą
mydełka z romantycznej Prowansji – każde miejsce, które odwiedzamy podczas podróży,
kryje piękne skarby, które jeszcze długo po powrocie będą przypominały nam zapach, smak i
widok odwiedzonych krain. Pamiątka – lub z języka francuskiego souvenir – to nie tylko
upominek z podróży, ale rzecz, w której zamkną się emocje, wspomnienia i styl miejsca, które
poruszyło serce. Wyeksponowane na półkach, komodach i kredensach, zawieszone na
ścianach, rozłożone na stołach lub podłogach, sprawią, że uczucia, jakie towarzyszyły nam
podczas wojaży, pozostaną zawsze żywe. Omijajmy „sklepy z pamiątkami”, które niezależnie

od szerokości i długości geograficznej oferują zawsze to samo. Warto postawić na tradycyjne
rzemiosło, sztukę ludową, poszukać tego, co sprawi, że nasze domy staną się piękniejsze.
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Jaką pamiątkę warto przywieźć z Prowansji? Lawendowe mydełka
Czy słowo „souvenir” pochodzi z języka niemieckiego? Nie, pochodzi z francuskiego
Czy słowo podarek i łapówka to synonimy? Nie
Czy tkaniny produkowane w Marakeszu są jednobarwne? Nie
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