Blok tematyczny: Zakupy
Temat dnia: Moda
Cele lekcji: rozumienie tekstu ze słuchu, poszerzanie i utrwalanie słownictwa
związanego z tematem, dialogi
Pomoce: zeszyty, przybory szkolne, załącznik 8.34
Przebieg lekcji:
Nauczyciel: Dzień dobry. Na dzisiejszej lekcji będziemy utrwalać słownictwo związane
z ubiorem i modą. Na początek wysłuchacie tekstu i wykonacie zadania sprawdzające
jego zrozumienie. Tekst będzie czytany dwa razy.
Agata Wojtczak Abonament na wymarzoną szafę
Niemal codziennie pokazywać się w innej kreacji, nie kupując przy tym nowych rzeczy?
To marzenie spełnia teraz E-Garderobe. Wystarczy zdecydować się na abonament,
podobny do subskrypcji Netfliksa, by uzyskać dostęp do kreacji najlepszych marek na
wyciągnięcie ręki. Seriale w tym sezonie zamieniamy na sukienki!
E-Garderobe to wirtualna platforma, za pośrednictwem której można wypożyczać
ubrania i dodatki świetnych marek (...), na różne okazje albo na co dzień. Dostępne są
zarówno sukienki (idealne na wesela czy do biura), trencze, bluzki, marynarki, jak i
biżuteria czy torebki. E-Garderobe świetnie wpisuje się w ideę zrównoważonej mody.
Nie mówiąc już o oszczędności pieniędzy i miejsca w szafie. Przy okazji można
przetestować wszystkie aktualne trendy na sobie albo po prostu nosić klasyczne rzeczy
premium.
Teraz wypożyczanie stało się jeszcze prostsze. E-Garderobe wprowadziło właśnie
abonament (działa na podobnej zasadzie jak abonamenty platform streamingowych,
tyle że zamiast dostępu do ulubionych seriali czy filmów ma się dostęp do ubrań).
By zacząć z niego korzystać, wystarczy założyć konto na E-Garderobe, potwierdzić
aktywację abonamentu i podpiąć do niego swoją kartę. Dzięki temu będzie można
wypożyczać aż 10 różnych rzeczy w ciągu miesiąca. Wszystkie zostaną wysłane
bezpośrednio pod podany adres. Abonenci zyskają także ubezpieczenie, dostęp
do pralni i limitowanych kolekcji, a także stałą zniżkę na dodatkowe wypożyczenia
(nie tylko dla siebie, ale także dla wybranej osoby). W każdej chwili będą mogli się
także indywidualnie skonsultować ze stylistką.
Abonament kosztuje 350 zł za pierwszy miesiąc i 450 zł za każdy kolejny. Z subskrypcji
można zrezygnować w dowolnym momencie.

Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń. Zaznacz znakiem X w kratce P, jeśli
stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

stwierdzenie
E-Garderobe to platforma streamingowa zapewnia dostęp do seriali czy
filmów o modzie.
Abonament E-Garderobe umożliwia wypożyczenie ubrań różnych
marek.
Modny ubiór nie łączy się z oszczędzaniem pieniędzy.
Konto na E-Garderobe daje możliwość wypożyczenia 20 ubrań
miesięcznie.
Abonenci zyskają dodatkowe korzyści oprócz wypożyczania ubrań.
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Wyjaśnij podane słownictwo na podstawie tekstu:
1)
2)
3)
4)
5)

pokazywać się w kreacji - pokazywać się w określonym stroju, ubraniu
ubrania i dodatki - ubrania i torebka, pasek, szalik, biżuteria
aktualne trendy - aktualna moda; tendencje w modzie
limitowane kolekcje - kolekcje o ograniczonym zasięgu, krótkie kolekcje
skonsultować się ze stylistką - zasięgnąć porady profesjonalistki, która zajmuje
się doradzaniem w sprawie wyglądu

Warto zapytać uczniów o ich opinię na temat przedstawionego w tekście zjawiska.
Czy konto na portalu E-Garderobe to dobry pomysł?
Czy cena za abonament jest przystępna?
Jakie są korzyści z abonamentu?
Co może być przeszkodą w korzystaniu z portalu?
Następnie uczniowie w parach układają dialogi tym, co jest modne, co niemodne, jakie
ubrania planują kupić, jakie ubrania można wypożyczyć.
Gromadzenie słownictwa wokół pojęcia moda:
moda, modny/a, modne, modnie, modowy, modniś, modnisia, modnicka, modniarka,
modystka, model, modelka
coś jest w modzie/ modne, coś wychodzi/ wyszło z mody, ostatni krzyk mody, nowa
moda, rewia mody, pokaz mody
Na zakończenie zajęć uczniowie układają wypowiedzi z użyciem zgromadzonego
słownictwa.

Załącznik 8.34 dla ucznia:
Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń. Zaznacz znakiem X w kratce P, jeśli
stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

stwierdzenie
E-Garderobe to platforma streamingowa zapewnia dostęp do seriali czy
filmów o modzie.
Abonament E-Garderobe umożliwia wypożyczenie ubrań różnych
marek.
Modny ubiór nie łączy się z oszczędzaniem pieniędzy.
Konto na E-Garderobe daje możliwość wypożyczenia 20 ubrań
miesięcznie.
Abonenci zyskają dodatkowe korzyści oprócz wypożyczania ubrań.
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