Blok tematyczny: Turystyka
Temat dnia: Jedziemy w góry

Cel lekcji: Uczeń doskonali kompetencję prawidłowego czytania ze zrozumieniem. Uczeń
kształtuje zdolność pracy w grupach. Uczeń poznaje nowe słownictwo związane z turystyką górską:
chodzić po górach, lesie, dzika przyroda, kontakt z przyrodą, u stóp gór, Karpaty, Bieszczady, w
górach.

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

Zapis w dzienniku:
Powitanie. Czynności administracyjne. Sprawdzenie pracy domowej. Przypomnienie
wiadomości poznanych na ostatniej lekcji. Doskonalenie umiejętności czytania oraz słuchania
ze zrozumieniem. Kształtowanie zdolności współpracy. Poznawanie nowej leksyki dotyczącej
turystyki górskiej.

Przebieg:
1. Przywitanie. Dzień dobry. Dziś porozmawiamy na temat wypoczynku w polskich górach.
2. Sprawdzenie pracy domowej.
3. Wstaw odpowiednią formę czasownika w czasie teraźniejszym
Anna mówiła mi, że wraz z mężem …........... (oni, jechać) do Zakopanego.
Mam pytanie, czy …..................... (wy, podróżować) razem z psem?
Mój kolega bardzo często …....................(on, chodzić) na piesze wędrówki po Tatrach.
Gdzie ty tak …....................? (ty, wędrować)
4. Wysłuchaj tekstu przeczytanego przez nauczyciela, uzupełnij luki, podkreśl cyfry i zapisz je
słowami, następnie odpowiedz na pytania.
Mają Tatry w sobie coś wyj….tkowego, co jest nie…..wytne i nieopisywalne w słowach. Jakiś
dziwny rodzaj magii, kt….rej pr….no sz...kać w innych g….rach. I nie wynika to z faktu, ….e to są
nasze Tatry, nasze polskie g….ry, najwy…..sze, najlepsze, najpi….kniejsze. Tatry to wyj….tkowa
wyspa g….rska w skali E….ropy. Fotograf...ję w Tatrach od 14 lat. Po raz pierwszy

przyje….ałem t... w 2005 r. nie maj...c jeszcze 20 lat. Wygrałem w….wczas sw….j pierwszy
konk….rs fotograficzny, w kt….rym nagrodą był weekend w pensjonacie w Zakopanem. Od
tego momentu, …..oć zawsze miałem w Tatry bardzo daleko (od 480 km z Dolnego Śl….ska, do
prawie 700 km gdy mie….kałem w Gdańsku) wracałem w nie je……...e wielokrotnie. W 2016 r.
p…..eprowadziłem się nawet na stałe do Zakopanego, by m….c fotografować w Tatrach. W
Zakopanem mie….kałem przez 2 lata i ….odziłem w Tatry tak d…...o, ….e do dziś nie policzę
wszystkich wypad….w. W tym czasie pokonałem wszystkie szlaki w Tatrach Polskich –
większość z ni…. wielokrotnie. W swoje ul...bione miejsca wracałem po kilka, a nawet
kilkana….cie razy.
[http://www.karolnienartowicz.com/20-najpiekniejszych-miejsc-w-tatrach-polskich/ ]
Czy autor artykułu przyjechał w Tatry za karę?
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Autor nie mieszkał w Gdańsku
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W Zakopanem autor mieszkał przez dwanaście lat
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5. Podział uczniów na kilka grup. Każda grupa ma za zadanie dokonać opisu jednej z fotografii
(patrz: Aneks). Należy wykorzystać poniższe słowa i sformułowania: chodzić po górach, chodzić
po lesie, dzika przyroda, kontakt z przyrodą, u stóp gór, Karpaty, Bieszczady, w górach.

6. Uszereguj w porządku alfabetycznym następujące słowa:
Morskie Oko
Żywiec
Podhale
Podkarpacie
Szaflary
Wisła
Palenica
Beskidy

7. Zadanie domowe. Krótko (5-10 zdań) opisz swoją wymarzoną podróż w polskie góry.
Pamiętaj o wskazaniu konkretnych miejsc, które chciałbyś odwiedzić.

Aneks dla nauczyciela

Anna mówiła mi, że wraz z mężem jadą (oni, jechać) do Zakopanego.
Mam pytanie, czy …podróżujecie... (wy, podróżować) razem z psem?
Mój kolega bardzo często …chodzi..(on, chodzić) na piesze wędrówki po Tatrach.
Gdzie ty tak wędrujesz? (ty, wędrować)
Mają Tatry w sobie coś wyjątkowego, co jest nieuchwytne i nieopisywalne w słowach. Jakiś
dziwny rodzaj magii, której próżno szukać w innych górach. I nie wynika to z faktu, że to są
nasze Tatry, nasze polskie góry, najwyższe, najlepsze, najpiękniejsze. Tatry to wyjątkowa
wyspa górska w skali Europy. Fotografuję w Tatrach od 14 lat. Po raz pierwszy przyjechałem
tu w 2005 r. nie mając jeszcze 20 lat. Wygrałem wówczas swój pierwszy konkurs
fotograficzny, w którym nagrodą był weekend w pensjonacie w Zakopanem. Od tego
momentu, choć zawsze miałem w Tatry bardzo daleko (od 480 km z Dolnego Śląska, do
prawie 700 km gdy mieszkałem w Gdańsku) wracałem w nie jeszcze wielokrotnie. W 2016 r.
przeprowadziłem się nawet na stałe do Zakopanego, by móc fotografować w Tatrach. W
Zakopanem mieszkałem przez 2 lata i chodziłem w Tatry tak dużo, że do dziś nie policzę
wszystkich wypadów. W tym czasie pokonałem wszystkie szlaki w Tatrach Polskich –
większość z nich wielokrotnie. W swoje ulubione miejsca wracałem po kilka, a nawet
kilkanaście razy.
Czternaście, dwa tysiące piąty, dwadzieścia, czterysta osiemdziesiąt, siedemset, dwa tysiące
szesnasty, dwa
Czy autor artykułu przyjechał w Tatry za karę?
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Autor nie mieszkał w Gdańsku
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W Zakopanem autor mieszkał przez dwanaście lat
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1. Beskidy 2. Morskie Oko 3. Palenica 4. Podhale 5. Podkarpacie 6. Szaflary 7. Wisła 8. Żywiec

Krokusy w Dolinie Chochołowskiej

Dolina Pięciu Stawów

Widok na Giewont

Morskie Oko

