Blok tematyczny: Wolny czas
Temat dnia: Co robiłeś w wakacje?
Cele lekcji: Kształcić umiejętność swobodnej rozmowy. Umiejętność czytania i słuchania ze
zrozumieniem. Przypomnienie zasad użycia czasu przeszłego.
Pomoce:
a) Uczeń: przybory szkolne
b) Nauczyciel: tekst
NAUCZYCIEL: Wakacje to taki czas, który nie tylko uczniowie lubią najbardziej. To czas
wypoczynku, wyjazdów, urlopów. Na pewno każdy z was planuje swoje wakacje i stara się,
aby były jak najciekawsze. Porozmawiamy dzisiaj właśnie o waszych wakacjach.
Na początek proszę wysłuchać opowieści o wakacjach Ani, która napisała list do swojego
przyjaciela z Ukrainy – Igora. Wysłuchajcie go uważnie, gdyż będziecie musieli odpowiedzieć
na kilka pytań związanych z tekstem. W ten sposób sprawdzimy waszą umiejętność słuchania
ze zrozumieniem.
Nauczyciel czyta wyraźnie dwa razy tekst – następnie odczytuje go jeden z uczniów.
Potem uczniowie próbują odpowiedzieć na zadawane pytania.
Cześć Igorze!
Przepraszam, że odzywam się dopiero teraz, ale, jak zapewne pamiętasz, wakacje
miałam w tym roku dokładnie zaplanowane. Wiesz przecież, że w tym roku trwały one dla
mnie 3 miesiące, tak jak na Ukrainie.
Już 3 czerwca, zaraz po tym jak zdałam ostatni egzamin, wyjechałam do Zakopanego.
Miałam tam pracować przez miesiąc w pensjonacie „Cztery Wierchy”. Kiedy przyjechała, to
okazało się, że moje miejsce jest już zajęte. Szukałam innego zajęcia przez
2 dni. W końcu udało mi się znaleźć pracę kelnerki w restauracji „U Józka” w Białce
Tatrzańskiej. Przez cały miesiąc – do 10 lipca – pracowałam po 10 – 12 godzin dziennie.
Początkowo było ciężko, ale jakoś dałam radę. Pod koniec pobytu udało mi się nawet pójść
na kilka wycieczek w góry. Zarobiłam sporo pieniędzy, dzięki czemu mogłam pozostałą część
wakacji spędzić tak jak chciałam.
Wróciłam na kilka dni do domu, do Łodzi a 15 lipca wybrałam się wraz z grupką
przyjaciół nad morze, do Władysławowa. Tam, jak to nad Bałtykiem, pogoda była w kratkę,
ale jednak więcej mieliśmy słońca niż deszczu. Razem z przyjaciółmi pływaliśmy na desce,
kąpaliśmy się w morzu, graliśmy w siatkówkę plażową. Wieczorami chodziliśmy do klubów
i tańczyliśmy a rankami spacerowaliśmy po plaży. Udało nam się również któregoś dnia kupić
świeżą rybę prosto z kutra rybackiego.
10 sierpnia, 2 dni po powrocie znad morza, wyjechałam na zgrupowanie sportowe do
Pasymia na Mazurach. Trenowaliśmy ciężko, 2-3 razy dziennie. Biegaliśmy wokół jeziora,
pływaliśmy kajakami a po południu mieliśmy zajęcia na hali sportowej lub na siłowni.
Czasami chodziliśmy do kina lub na koncerty. Wieczorami oglądaliśmy też w pokojach filmy
lub surfowaliśmy w Internecie.
W sumie tegoroczne wakacje uważam za bardzo udane. Nie nudziłam się nawet
jednego dnia. Za zarobione w czerwcu pieniądze uda mi się jeszcze kupić kilka ciuchów
a może nawet coś odłożyć na jakieś przyjemności.

Napisz do mnie, jak Tobie minęły tegoroczne wakacje? Jak spędzałeś czas na swojej
Ukrainie? Gdzie byłeś, co robiłeś? Mam nadzieję, że uda nam się spotkać w październiku,
kiedy przyjadę do Lwowa na turniej siatkówki.
Pozdrawiam serdecznie:
Ania
Pytania odczytuje nauczyciel. W bardziej zaawansowanej grupie można to zadanie powierzyć uczniowi,
bądź uczniom. Odpowiadają wskazani (chętni) uczniowie.

Pytania:
a) Jak długo trwały wakacje Ani? Które miesiące obejmowały?
Wakacje Ani trwały 3 miesiące, czerwiec, lipiec, sierpień.
b) Ile dni przepracowała Ania w pensjonacie „Cztery Wierchy”? Dlaczego?
W restauracji „Cztery Wierchy” Ania nie przepracowała ani jednego dnia. Kiedy przyjechała
do Zakopanego, jej miejsce było już zajęte.
c) Ile godzin dziennie pracowała Ania podczas pobytu górach?
Podczas pobytu w górach,w Białce Tatrzańskiej Ania pracowała 10 – 12 godzin dziennie.
d) Którego dnia Ania zakończyła pracę?
Ania skończyła pracę 10 lipca. Pracowała ponad miesiąc.
e) Jak długo Ania była we Władysławowie?
Ania przebywała we Władysławowie od 15 lipca do 8 sierpnia, czyli 25 dni.
f) Czym zajmowała się podczas pobytu nad morzem?
Podczas pobytu nad morzem Ania wraz z przyjaciółmi pływała na desce, kąpała się w morzu,
grała w siatkówkę plażową, spacerowała po plaży i chodziła do klubów.
g) W jakiej części Polski przebywała Ania w drugiej połowie sierpnia?
W drugiej połowie sierpnia Ania przebywała w północno-wschodniej Polsce, na Mazurach.
h) Jaką dyscyplinę sportową uprawia Ania?
Ania jest zawodniczką piłki siatkowej./ Ania uprawia siatkówkę.
i) Kiedy i w jakim celu Ania przyjedzie do Lwowa?
Do Lwowa Ania przyjedzie w październiku. Weźmie udział w turnieju piłki siatkowej.
Ćwiczenie 1. Uzupełnij zdania. Użyj form czasu przeszłego. Co robiłeś w…?
a) W maju często ……………………………………………………………………….
b) W czerwcu razem z kolegami ……………………………………………………………..
c) W lipcu ………………………………………………………………………………………….
d) Wczoraj po południu ……………………………….. a później ………………………………..
e) W poprzedni poniedziałek………………………………… a następnego dnia ……………………… .
f) Przedwczoraj rano …………………………………….. wieczorem ………………………………..
NAUCZYCIEL: Spróbujcie teraz odpisać na list Ani, tzn. napiszcie, jak spędziliście
wakacje. Oczywiście możecie trochę wymyślać, to nie muszą być Wasze prawdziwe
wspomnienia. Przydadzą się wam do tego następujące sformułowania. Przypominam
o stosowaniu czasu przeszłego.

Morze, ocean, jezioro, plaża, okulary przeciwsłoneczne, słońce, mleczko do opalania, namiot,
camping, pole namiotowe, las, siatkówka, plecak, piłka, piłka plażowa, basen, pływać,
pływalnia, góry, szczyt, wspinać się, leżeć, leżak, grill, piknik, biegać, skakać, nurkować, rower,
jeździć, iść do lasu, wycieczka za miasto, wyprawa w góry, jeździć na rowerze, wypoczęty,
zadowolony, wakacje.

Zacznijcie teraz a dokończycie swoją opowieść w domu. Na następnej lekcji posłuchamy a
później porozmawiamy o tym, co jeszcze można zwiedzić w Polsce.

