Blok tematyczny: Turystyka
Temat dnia: Odpoczywamy na Mazurach
Cel lekcji: Uczeń poznaje jeden z popularnych regionów turystycznych w Polsce – Mazury.
Doskonali umiejętności mówienia i czytania ze zrozumieniem. Poznaje nowe słownictwo: ten
region jest usytuowany oraz konstrukcji nad+N (np. morzem)

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

Zapis w dzienniku:
Powitanie. Czynności organizacyjne. Sprawdzenie pracy domowej. Zapoznanie z regionem
turystycznym w północnej Polsce – Mazurami. Ćwiczenie umiejętności mówienia w języku
polskim. Doskonalenie zdolności czytania ze zrozumieniem. Wprowadzenie nowego
słownictwa oraz konstrukcji nad + narzędnik

Przebieg:
1. Przywitanie. Dzień dobry. Na dzisiejszej lekcji udamy się w podróż do polskiej Krainy
Tysiąca Jezior, będziemy rozmawiali o turystyce na Mazurach.
2. Sprawdzenie pracy domowej.
3. Dokonaj przekształcenia przymiotnika na przysłówek i wstaw w puste miejsce.
Na Mazurach czułem się ….................... (świetny)
Nad morzem pogoda była w kratkę, raz było …........... (słoneczny), a raz …................ (deszczowy)
W Mikołajkach stale wiało i padało, dlatego ….......... (szybki) pojechaliśmy do domu.
4. Podział uczniów na grupy. Proszę dokonać opisu fotografii (patrz: Aneks dla nauczyciela)
5. Nauczyciel wyjaśnia uczniom konstrukcję: nad plus narzędnik (kim? Czym?)
Rodzaj męski: staw → nad stawem
Bałtyk → nad Bałtykiem
Rodzaj żeński: rzeka → nad rzeką
Rodzaj nijaki: morze → nad morzem

jezioro → nad jeziorem
6. Wysłuchaj tekstu przeczytanego przez nauczyciela, uzupełnij luki, podkreśl przymiotniki i
sprowadź do formy rodzaju męskiego i odpowiedz na pytania.

Maz….ry to bardzo pop….larna kraina ….istoryczno - etnograficzna le….ąca w Polsce p….łnocno
– ws….odniej, na obsza….e wojew….dztwa warmińsko-maz….rskiego. Niezwykle malownicze
Maz….ry bywają nazywane Krainą Tysiąca Jezior, gdy…. obejmują Pojezie…..e Maz...rskie i
Pojezie….e Iławskie z ogromną li...bą jezior. Ka...dego roku Maz….ry p….yciągają niezliczone
tł….my t….rystów, kt…..y odnaleźć mogą t... zar….wno ciszę i spok….j w maleńkich
miejscowościach zag…..bionych wśr….d las…..w, jak i ciekawą rozrywkę w słynnych
k….rortach. Wszędzie natomiast spotkasz jeziora, szlaki kajakowe i nieska….oną p…..yrodę.
Jako, ….e t....rystyka odgrywa na Maz....rach znacz...cą rolę, mieszkańcy robią wszystko, aby
zadowolić p.....ybyszów z kraju i zagranicy. Dlatego intensywnie rozwija się tu infrastr.....ktura
t....rystyczna i poprawia się jakość ...sł...g. Najpop…..larniejsze miejscowości maz….rskie
to: Mikołajki, Ruciane-Nida, Ostróda, Mrągo….o, Olsztyn, Giżycko, Węgorze….o. Ale jest ich
t...taj znacznie więcej, a ka….da zaskoczy nas jakimiś ciekawymi atrakcjami. Ostatnimi laty
wypiękniał Ełk, kt….ry stale poprawia swą ofertę dla t...rystów.
[https://www.polskieszlaki.pl/mazury.html ]

Mazury leżą na południowym-wschodzie Polski
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Region jest także określany mianem Krainy Tysiąca Lasów
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Jest to popularna kraina z wieloma jeziorami
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Mazury znajdują się w województwie warmińsko-mazurskim
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Ostróda i Mikołajki są często wybierane przez turystów
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7. Uszereguj w kolejności alfabetycznej:
Śniardwy, Hańcza, Mamry, Niegocin, Jagodne
8. Zadanie domowe.
Krótko opisz atrakcje znajdujące się w miejscowościach wymienionych w tekście:
Mikołajki, Ruciane-Nida, Ostróda, Mrągowo, Olsztyn, Giżycko, Węgorzewo. Pamiętaj o
wykorzystaniu konstrukcji nad+N

Aneks dla nauczyciela
Na Mazurach czułem się …świetnie.... (świetny).
Nad morzem pogoda była w kratkę, raz było słonecznie (słoneczny), a raz deszczowo (deszczowy).
W Mikołajkach stale wiało i padało, dlatego szybko (szybki) pojechaliśmy do domu.

Mazury to bardzo popularna kraina historyczno - etnograficzna leżąca w Polsce północno wschodniej, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Niezwykle malownicze
Mazury bywają nazywane Krainą Tysiąca Jezior, gdyż obejmują Pojezierze Mazurskie i
Pojezierze Iławskie z ogromną liczbą jezior. Każdego roku Mazury przyciągają niezliczone
tłumy turystów, którzy odnaleźć mogą tu zarówno ciszę i spokój w maleńkich
miejscowościach zagubionych wśród lasów, jak i ciekawą rozrywkę w słynnych kurortach.
Wszędzie natomiast spotkasz jeziora, szlaki kajakowe i nieskażoną przyrodę.
Jako, że turystyka odgrywa na Mazurach znaczącą rolę, mieszkańcy robią wszystko, aby
zadowolić przybyszów z kraju i zagranicy. Dlatego intensywnie rozwija się tu infrastruktura
turystyczna i poprawia się jakość usług. Najpopularniejsze miejscowości mazurskie
to: Mikołajki, Ruciane-Nida, Ostróda, Mrągowo, Olsztyn, Giżycko, Węgorzewo. Ale jest ich tutaj
znacznie więcej, a każda zaskoczy nas jakimiś ciekawymi atrakcjami. Ostatnimi laty
wypiękniał Ełk, który stale poprawia swą ofertę dla turystów.
Popularny, malowniczy, mazurski, iławski, ogromny, niezliczony, maleńki, zagubiony, ciekawy,
słynny, kajakowy, nieskażony, turystyczny, najpopularniejszy

Mazury leżą na południowym-wschodzie Polski.
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Region jest także określany mianem Krainy Tysiąca Lasów.
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Jest to popularna kraina z wieloma jeziorami.
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Mazury znajdują się w województwie warmińsko-mazurskim.
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Ostróda i Mikołajki są często wybierane przez turystów.
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Hańcza, Jagodne, Mamry, Niegocin, Śniardwy

Jezioro Niegocin

Mazury

