Blok tematyczny: Przyroda
Temat dnia: Sprawdzian opanowanego materiału
Cele lekcji: Sprawdzenie stopnia opanowania materiału leksykalnego z ostatnich kilku zajęć.
Przebieg lekcji: Nauczyciel rozdaje uczniom wcześniej przygotowane testy. Następnie omawia zasady
wypełniania oraz, ewentualnie, zasady oceniania. Pierwsze zadanie rozumienie ze słuchu. Nauczyciel
dwukrotnie czyta tekst. Najpierw wolno a potem już w tempie naturalnym. Poniżej znajdują się zadania
testowe do wykorzystania. Można oczywiście dodać jakieś zadania, dostosowując je do poziomu
zaawansowania uczniów a także do stopnia omówienia materiału na wcześniejszych zajęciach.

I.

Wysłuchaj uważnie tekstu czytanego przez nauczyciela (dwukrotnie), następnie
odpowiedz na pytania (pełnym zdaniem).

Najbliższy tydzień upłynie nam pod znakiem dość wysokiej jak na grudzień temperatury.
Czwartek i piątek powinny być również dość pogodne. Zmiana pogody nastąpi jednak już w sobotę.
Intensywne opady śniegu w Zakopanem.
Wtorek i środa upłyną jeszcze pod znakiem opadów śniegu lub deszczu, niekiedy intensywnych.
Słupki rtęci będą wskazywać średnio od 3 stopni na południu kraju do 8 stopni na północy.
W czwartek opady ustaną. Możemy liczyć na dość słoneczną pogodę, jedynie miejscami
z umiarkowanym zachmurzeniem. Temperatura nadal na poziomie od 4 stopni na południu do 7 na
północy.
W piątek wciąż częściowo słonecznie, przelotne opady tylko w województwach śląskim,
małopolskim i dolnośląskim. Prawie w całym kraju będzie 6 stopni Celsjusza. Załamanie pogody
nastąpi w sobotę. Powrócą opady deszczu, śniegu lub deszczu ze śniegiem. Bez opadów w centrum
i na północnym wschodzie kraju. Spadnie też temperatura - będzie od 2 stopni Celsjusza do
maksymalnie 4 w województwach zachodniopomorskim i lubelskim.
Jeszcze zimniej będzie w niedzielę - od minus 1 stopnia w Łodzi do 2 w Gdańsku, Bydgoszczy,
Poznaniu, Warszawie, Zielonej Górze i Wrocławiu. Bez opadów tylko w województwach:
pomorskim, dolnośląskim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim.
Zima w tym roku będzie dość ostra. W styczniu temperatura będzie wahała się od 0 do minus 20
stopni. Luty będzie jeszcze zimniejszy. Około 15 temperatury mogą spaść nawet poniżej – 20 stopni
Celsjusza. Później przyjdzie gwałtowne ocieplenie i już na początku marca temperatury mogą
osiągnąć plus 15 stopni Celsjusza.
1. Gdzie będzie padać intensywnie śnieg w sobotę?
……………………………………………………………………………………………………
2. Gdzie temperatura w środę będzie wynosić 8 stopni?
……………………………………………………………………………………………………
3. Kiedy ustaną opady?
……………………………………………………………………………………………………
4. W jakich województwach pojawią się przelotne opady w piątek?
……………………………………………………………………………………………………
5. Co stanie się w sobotę?
……………………………………………………………………………………………………
6. Kiedy przyjdzie ocieplenie?
……………………………………………………………………………………………………
7. Jaki miesiąc będzie w tym roku najzimniejszy?
……………………………………………………………………………………………………
II.

Uzupełnij przysłowia:

1. Nosił {…………………} razy kilka, ponieśli i {…………………}.
2. {…………………} myślał o niedzieli a w sobotę mu łeb ucięli.
3. Żeby {…………………} nie skakała, to by nóżki nie złamała.
4. Nie pamięta {…………………}, jak {…………………} był.
5. Baba z wozu {…………………} lżej.
6. Bogatemu to i {…………………} się ocieli.
7. Darownemu {…………………} nie zagląda się w zęby.
8. {…………………} kują a {…………………} nogę podstawia.
9. Gdy {…………………} nie ma, {…………………} harcują.
10. Raz {…………………} śmierć.
11. {…………………}, która dużo daje ryczy, mleka dużo nie daje.
III.

Rozwiąż zagadki. Ułóż krótkie zdanie z odgadniętym wyrazem.

To zwierzę żyje nad Nilem,
a w paszczy ma zębów tyle,
że nawet, gdy leży grzecznie
liczyć je jest niebezpiecznie.
Płowa grzywa z karku spływa,
dumna mina, groźna brew.
Jak to zwierzę się nazywa?
To jest właśnie, groźny …
Dumny, wspaniały,
kroczy swoją drogą.
Wszyscy podziwiają
jego piękny ogon.
Wielki ptak, lecz nie lata wcale,
za to biega doskonale.
Mówią, że ze strachu,
chowa głowę w piachu.
Mieszka w ZOO zwierzak duży,
chyba z tysiąc kilo waży.
Paszczą kłapie niby bramą
i wciąż nudzi się tak samo.
IV.

Opisz krótko (5 – 6 zdań) najciekawszy dzień ostatniego pół roku. Kiedy to było, w
jakim miesiącu, co robiłeś, dlaczego ten dzień zapamiętałeś.

