Blok tematyczny: Moje otoczenie
Temat dnia: Tu jest moje miejsce. Ćwiczymy przyimki.
Cel lekcji: Utrwalenie leksyki związanej z okolicą. Kształcenie umiejętności poprawnego
doboru przyimków. Doskonalenie prawidłowej wymowy.

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

Zapis w dzienniku:
Powitanie. Przypomnienie wiadomości poznanych na ostatniej lekcji. Sprawdzenie pracy
domowej. Utrwalenie leksyki związanej z okolicą, rozwiązywanie zadań. Doskonalenie
polskiej wymowy. Utrwalenie zgromadzonych informacji.

Przebieg:
1.

Przywitanie.

Dzień

dobry.

Dzisiaj

będziemy się

zajmować

prawidłowym

wykorzystaniem przyimków oraz będziemy utrwalać słownictwo związane z moim
otoczeniem.
2. Sprawdzenie pracy domowej.
3. Nawiązanie do poprzednich lekcji. Nauczyciel podsumowuje blok zajęć poświęconych
mojemu otoczeniu i zapisuje na tablicy najważniejsze wiadomości, które uczniowie
powinni zapamiętać.
1. Słownictwo: wieś, wioska, miasto, miasteczko, miejscowość, najbliższa okolica,
prowincja, mieszkaniec, centrum, główna ulica, dzielnica, osiedle, blok, dom,
urzędy, instytucje, atrakcje, góry, rzeka, ogród, ciekawe miejsca, krajobraz
2. Wymowa: „sz”, „si”, „ś”, „cz”, „ci”, „ć”.
3. Opisywanie swojego domu, jego lokalizacji i położenia.

4. Ćwiczenie koniugacji czasowników. W poniższym tekście znajdź i podkreśl przyimki.
Znajdź także czasowniki i odmień przez osoby i liczby w czasie teraźniejszym.
Mieszkam w małym miasteczku. Moja miejscowość znajduje się niedaleko od słynnego
grodu. Życie w małych miastach ma swoje wady i zalety. Na wsi życie jest spokojniejsze,
jest mniej stresujące. W mieście natomiast jest więcej możliwości, łatwiej znaleźć pracę.

5. Wybierz prawidłowy przyimek (nad, przy, z, do, w)
Moja mama urodziła się …. Toruniu. Jej rodzina pochodzi … Włocławka. Oni przyjechali
… grodu Kopernika po pierwszej wojnie światowej. Mieszkali …. ulicy Szerokiej w
centrum miasta. Jej rodzice mieli bardzo piękne mieszkanie, …. którym był taras ze
wspaniałym widokiem na toruński ratusz.

6. Ćwiczenia ortograficzne. Uszereguj alfabetycznie nazwy miejscowości:
Jasło, Uniejów, Anin, Natolin, Gdynia, Ciechocinek, Sulejówek, Opole, Włocławek,
Halinów, Lublin, Elbląg, Zamość, Iława, Toruń, Łódź, Dukla, Żegiestów, Mielno,
Radzymin, Filipowo, Bolechów, Krosno, Piotrków.

7. Doskonalenie wymowy polskiej. Głośna lektura krótkiego tekstu
Czesio mieszka w Częstochowie, a jego kuzyn Szymek w Sierpcu. Kiedy chłopcy
przyjeżdżają do babci w Ciechanowie, to lubią razem grać w siatkówkę. Po zabawie
szybko siadają do ciepłej szarlotki zakupionej w cukierni Czajkowskiego.
Odpowiedz na pytania (tak/nie):
Czy Czesio mieszka w Sierpcu? (nie)

Chłopcy nie lubią szarlotki. (nie)

Czy ich babcia mieszka w Częstochowie? (nie)

Czajkowski jest cukiernikiem. (tak)

Chłopcy lubią grać w koszykówkę. (nie)

Szymek jest kuzynem Czesia. (tak)

Zadanie domowe
Opisz twoje wymarzone miejsce, gdzie chciałbyś mieszkać. Wykorzystaj słownictwo
poznane na ostatnich lekcjach. Opis powinien zawierać 200-250 słów.

Aneks dla nauczyciela
Mieszkam w małym miasteczku. Moja miejscowość znajduje się niedaleko od słynnego
grodu. Życie w małych miastach ma swoje wady i zalety. Na wsi życie jest spokojniejsze,
jest mniej stresujące. W mieście natomiast jest więcej możliwości, łatwiej znaleźć pracę.

Odmiana czasowników do punktu 4.
Mieszkać
Ja

mieszkam

My mieszkamy

Ty

mieszkasz

Wy mieszkacie

On/ona/ono mieszka

Oni/one mieszkają

Znajdować się
Ja

znajduję się

My znajdujemy się

Ty

znajdujesz się

Wy znajdujecie się

On/ona/ono znajduje się

Oni/one znajdują się

Mieć
Ja mam

My mamy

Ty masz

Wy macie

On/ona/ono ma

Oni/one mają

być
Ja

jestem

My jesteśmy

Ty

jesteś

Wy jesteście

On/ona/ono jest

Oni/one są

Znaleźć
Ja

znajdę

My znajdziemy

Ty

znajdziesz

Wy znajdziecie

On/ona/ono znajdzie

Oni/one znajdą

Tekst do zadania o przyimkach

Moja mama urodziła się w Toruniu. Jej rodzina pochodzi z Włocławka. Oni przyjechali
do grodu Kopernika po pierwszej wojnie światowej. Mieszkali przy ulicy Szerokiej w
centrum miasta. Jej rodzice mieli bardzo piękne mieszkanie, nad którym był taras ze
wspaniałym widokiem na toruński ratusz.

Miejscowości uszeregowane alfabetycznie
Anin, Bolechów, Ciechocinek, Dukla, Elbląg, Filipowo, Gdynia, Halinów, Iława, Jasło,
Krosno, Lublin, Łódź, Mielno, Natolin, Opole, Piotrków, Radzymin, Sulejówek, Toruń,
Uniejów, Włocławek, Zamość, Żegiestów.

