Blok tematyczny: Moje otoczenie
Temat dnia: O moim domu. Opis mieszkania.
Cel lekcji:
Opisywanie swojego domu, jego lokalizacji i położenia. Umiejętność poprawnej wymowy
polskich głosek „cz”, „ci”, „ć”. Doskonalenie zdolności korzystania ze zgromadzonego
słownictwa dotyczącego najbliższej okolicy.

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

Zapis w dzienniku:
Powitanie. Przypomnienie wiadomości poznanych na ostatniej lekcji. Sprawdzenie pracy
domowej. Wprowadzenie do tematu lekcji. Doskonalenie polskiej wymowy. Utrwalenie
zgromadzonych informacji.

Przebieg:
1. Przywitanie. Dzień dobry. Tematem dzisiejszej lekcji będzie opisywanie lokalizacji
mieszkania.
2. Nawiązanie do poprzednich lekcji. Zapytanie o zapis ortograficzny nazw (dużą/małą
literą): Cieśnina Kerczeńska, Góra Kościuszki, Morze Bałtyckie, Morze Czarne.
3. Sprawdzenie pracy domowej.
4. Nauczyciel opowiada o usytuowaniu miejsca zamieszkania. Uczniowie uzupełniają luki w
tekście.

Moje mieszkanie znajduje …. w centrum miasta. Budynek …. usytuowany przy bocznej
….., w związku z tym jest ……. i spokojnie. Uważam to za …….. zaletę tej lokalizacji. Moi
sąsiedzi ………., że czasami czują się, jakby …………… na wsi, ponieważ oprócz …………
ogrodu niedaleko jest ……….. park. Z kolei na peryferiach miasta mieszka …………. wujek.
5. Ćwiczenie doskonalące umiejętność opisu. Spośród podanych słów ułóż zdania.

dom, mieszkanie, wujek, park, ogród, blisko, daleko, miasto, wieś, centrum, peryferia,
ulica, głośna, cicha, okolica, spokojna, sąsiedzi.
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7. Ćwiczenie w czytaniu:
Cztery czerstwe chleby czekały na czterech ciekawskich Czechów. Coraz więcej czułości
czerpali z czasopism czytelnicy czekający na czekoladę w cukierni Czechowicza.
Czeladnicy cechu cieśli cierpliwie ciągnęli losy o ćwiartkę cietrzewia czy czegoś
podobnego.

Zadanie domowe
Znajdź i popraw błędy w tekście.
Wćoraj pojechałam do mieśkania mojej koleźanki. Jej dom jest położony daleko od
centróm miasta. W pobliżu jest wiele atrakćji turystycnyh, na pryklad duży park z
wieloma starymi drzewami. Chćałabym zamieśkacz w apartamenće z dużym tarasem i
ogródem.
Aneks dla nauczyciela

Moje mieszkanie znajduje się w centrum miasta. Budynek jest usytuowany przy bocznej
ulicy, w związku z tym jest cicho i spokojnie. Uważam to za wielką zaletę tej lokalizacji.
Moi sąsiedzi mówią, że czasami czują się, jakby mieszkali na wsi, ponieważ oprócz
wspólnego ogrodu niedaleko jest piękny park. Z kolei na peryferiach miasta mieszka mój
wujek.

Do ćwiczenia ortograficznego
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Do zadania domowego
Wczoraj pojechałam do mieszkania mojej koleżanki. Jej dom jest położony daleko od
centrum miasta. W pobliżu jest wiele atrakcji turystycznych, na przykład duży park z
wieloma starymi drzewami. Chciałabym zamieszkać w apartamencie z dużym tarasem i
ogrodem.

