Blok tematyczny: Turystyka
Temat dnia: Zwiedzanie Warszawy i Krakowa
Cel lekcji: Uczeń poznaje atrakcje turystyczne dawnej i obecnej stolicy Rzeczypospolitej. Uczeń
kształci umiejętność słuchania ze zrozumieniem. Uczeń doskonali umiejętność wykorzystywania
zdobytych wiadomości. Uczeń ćwiczy kompetencję korzystania z mapy i planu miasta.

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

Zapis w dzienniku:
Powitanie. Czynności organizacyjne. Sprawdzenie pracy domowej. Przypomnienie
wiadomości poznanych na ostatniej lekcji. Wprowadzenie do nowego tematu zajęć. Poznanie
atrakcji turystycznych Krakowa i Warszawy. Ćwiczenia doskonalące umiejętność słuchania ze
zrozumieniem. Zastosowanie zgromadzonych informacji na temat turystyki. Zadania z
wykorzystaniem planu miasta.

Przebieg:
1. Przywitanie. Dzień dobry. Na zakończenie cyklu lekcji poświęconych turystyce udamy się w
podróż do Polski i zapoznamy się z atrakcjami, jakie oferują nam Warszawa i Kraków.
2. Sprawdzenie pracy domowej.
3. Odmień w czasie teraźniejszym: podróżować, uprawiać, spacerować, chodzić, jeździć, iść,
jechać, pływać, wędrować.
4. Pokaż na mapie położenie Krakowa i Warszawy, wymień większe miasta, które znajdują się w
ich pobliżu.
5. Samodzielnie uzupełnij luki. Nauczyciel prosi kilku uczniów o przeczytanie uzupełnionych
fragmentów. W pierwszym tekście podkreśl słowa składające się z trzech i więcej sylab, w
drugim zaś tekście podkreśl słowa, które składają się z mniej niż trzech sylab. Następnie
odpowiedz na pytania.
Ka...de miasto ma miejsce, kt...re jest jego wizyt….wką i p….nktem obowi….zkowym na mapie
zwiedzania. W War….awie to Stare Miasto wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO –
t….taj

od wiek….w

bije

serce

stolicy.

Kiedy

jednak

p….eprawisz

się

na dr….gi

b….eg Wisły i spoj….ysz na Starówkę z dystansu, ….de...y Cię niezwykła panorama miasta –
ponad czer…..onymi da…..ami staromiejskiej zab….dowy wyrastają wysoko….ciowce.
Histor….czna zab…..dowa …..armonijnie prezent…..je się z nowoczesną ar…..itekturą, a miasto
zaskak….je, odsłaniając swoje dr….gie oblicze.
[https://warsawtour.pl/o-warszawie/ ]
Więk…..ość atrakcji t….rystycznych skoncentrowana jest w obr….bie Starego Miasta i
Kazimie….a, odległość mi….dzy nimi łatwo wi….c pokonać spacerem. W razie konie….ności
szybkie p….emieszczenie się umo….liwia gęsta sieć tramwajowa – w godzinach ……..ytu
zwykle sk….teczniejsza ni…. taks….wki. Na kl….czowych p...ystankach, w a...tob...sach i
tramwajach działają a….tomaty do sp….eda….y bilet….w. Droga Kr...lewska, Droga Królewska
dla Niepełnosprawnego T...rysty, Trasa św. Stanisława, Krakowski szlak świętych, Ście….kami
Jana Pawła II, Trasa ….niwersytecka, Trasa zabytków ….ydowskich, Trasa historii Podg…...a,
Getto – Szlak Pamięci 1941–1943, Szlak Twierdzy Krak….w, Trasa nowo…..cka, Krakowski
szlak te….niki oraz t…..y turystyczno-k….lturowe szlaki dzielnicowe: Bronowic, Pr….dnika
Czerwonego i S….oszowic.
[https://www.krakow.pl/odwiedz_krakow/1177,artykul,trzy_dni_w_krakowie.html ]
Prawda czy fałsz?
W panoramie Warszawy dominuje niska zabudowa.
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Stołeczna Starówka jest wpisana na listę UNESCO?
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Przez Warszawę płynie rzeka Wisła.
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Krakowski Kazimierz jest pozbawiony atrakcji turytycznych.

P

F
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W Krakowie można przemieszczać się trolejbusem.

P

F

Bilety komunikacji miejskiej w Krakowie kupimy tylko w automatach.

P

F

Z miastem związany był papież-Polak?

P

F

6. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy. Każda grupa otrzymuje ilustracje z informacją, które z
miast jest przedstawione na fotografii. Dokonaj krótkiego opisu (5-10 zdań).

7. Zadanie domowe.
Krótko opisz swój wymarzony plan pobytu w Warszawie lub w Krakowie.

Aneks dla nauczyciela
podróżować: podróżuję, podróżujesz, podróżuje, podróżujemy, podróżujecie, podróżują
uprawiać: uprawiam, uprawiasz, uprawia, uprawiamy, uprawiacie, uprawiają
spacerować: spaceruję, spacerujesz, spaceruje, spacerujemy, spacerujecie, spacerują
chodzić:chodzę, chodzisz, chodzi, chodzimy, chodzicie, chodzą
jeździć: jeżdżę, jeździsz, jeździ, jeździmy, jeździcie, jeżdżą
iść: idę, idziesz, idzie, idziemy, idziecie, idą
jechać: jadę, jedziesz, jedzie, jedziemy, jedziecie, jadą
pływać: pływam, pływasz, pływa, pływamy, pływacie, pływają
wędrować: wędruję, wędrujesz, wędruje, wędrujemy, wędrujecie, wędrują
miasta w okolicy Krakowa: Wieliczka, Skawina, Miechów, Bochnia
miasta w okolicy Warszawy: Wołomin, Pruszków, Legionowo, Piaseczno, Otwock
Każde miasto ma miejsce, które jest jego wizytówką i punktem obowiązkowym na mapie
zwiedzania. W Warszawie to Stare Miasto wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO –
tutaj

od wieków

bije

serce

stolicy.

Kiedy

jednak

przeprawisz

się

na drugi

brzeg Wisły i spojrzysz na Starówkę z dystansu, uderzy Cię niezwykła panorama miasta –
ponad czerwonymi dachami staromiejskiej zabudowy wyrastają wysokościowce. Historyczna
zabudowa harmonijnie prezentuje się z nowoczesną architekturą, a miasto zaskakuje,
odsłaniając swoje drugie oblicze.
[https://warsawtour.pl/o-warszawie/ ]
Większość atrakcji turystycznych skoncentrowana jest w obrębie Starego Miasta i Kazimierza,
odległość między nimi łatwo więc pokonać spacerem. W razie konieczności szybkie
przemieszczenie się umożliwia gęsta sieć tramwajowa – w godzinach szczytu zwykle
skuteczniejsza niż taksówki. Na kluczowych przystankach, w autobusach i tramwajach
działają automaty do sprzedaży biletów. Droga Królewska, Droga Królewska dla
Niepełnosprawnego Turysty, Trasa św. Stanisława, Krakowski szlak świętych, Ścieżkami Jana
Pawła II, Trasa uniwersytecka, Trasa zabytków żydowskich, Trasa historii Podgórza, Getto –
Szlak Pamięci 1941–1943, Szlak Twierdzy Kraków, Trasa nowohucka, Krakowski szlak
techniki oraz trzy turystyczno-kulturowe szlaki dzielnicowe: Bronowic, Prądnika Czerwonego
i Swoszowic.

W panoramie Warszawy dominuje niska zabudowa.
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Stołeczna Starówka jest wpisana na listę UNESCO.
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Przez Warszawę płynie rzeka Wisła.
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Krakowski Kazimierz jest pozbawiony atrakcji turytycznych.
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W Krakowie można przemieszczać się trolejbusem.
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Bilety komunikacji miejskiej w Krakowie kupimy tylko w automatach.
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Z miastem związany był papież-Polak.
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Rynek Główny w Krakowie

Pomnik Mickiewicza i kościół Mariacki w Krakowie

Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie

Panorama wieżowców warszawskich

Kolumna króla Zygmunta III Wazy i zamek królewski w Warszawie

