Blok tematyczny: Technika, wynalazki
Temat dnia: Nowoczesne technologie
Cel lekcji: Doskonalenie umiejętności korzystania z leksyki związanej z nowoczesnymi
technologiami (wynalazek, nowoczesne urządzenie, telefon komórkowy, laptop, drukarka,
aparat fotograficzny, kamera, magnetofon, odtwarzacz DVD). Kształcenie poprawnej
wymowy polskiej. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem. Wdrażanie do pracy i współpracy
zespołowej.

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

Zapis w dzienniku:
Powitanie. Przypomnienie wiadomości poznanych na ostatniej lekcji. Sprawdzenie pracy
domowej.

Poznanie

słownictwa

dotyczącego

nowych

technologii.

Ćwiczenie

poprawności polskiej wymowy.
Przebieg:
1. Przywitanie. Dzień dobry. Dzisiejsza lekcja będzie poświęcona nowoczesnym
technologiom.
2. Sprawdzenie pracy domowej.
3. Nawiązanie do ostatniej lekcji.
Podaj synonim do słowa: korzystać, naprawić.
4. Poznanie nowego słownictwa z dziedziny techniki oraz wynalazków. Uzupełnianie luk
w tekście. Później praca w parach. Podkreślenie czasowników: jedna osoba w czasie
przeszłym, druga w czasie teraźniejszym.
W otaczającej nas …………….. wciąż korzystamy z różnych wynalazków. Nowoczesne
…………….., takie jak telefon komórkowy, laptop, w dużym stopniu …………….. na jakość
naszego życia, ………………… na udoskonalenie komunikacji między ……………...
Współcześnie …………………. każdy przy pomocy drukarki może wydrukować …………

tekst: własny lub …………. To udogodnienie uwolniło nas od ……………… przepisywania
ręcznego. Podobnie z ………………. obrazów za pomocą kamery i aparatu ………………….
Albumy ze ……………….. zastąpiły dawne szkicowniki, w których ………………. wrażenia
wizualne. …………….. można odtworzyć dzięki magnetofonowi, ale coraz ………… robimy
to na komputerach. Podobnie z ………………… DVD, który jeszcze kilka lat temu
…………….. triumfy jako urządzenie pozwalające oglądać filmy zapisane na ……… DVD.
Prawda czy fałsz ( nieprawda)?
Codziennie korzystamy tylko z jednego wynalazku.
Wynalezienie telefonu komórkowego nie wpłynęło na komfort życia.
Drukarka pozwala oszczędzać czas, który należałoby przeznaczyć na przepisywanie odręczne.
Kamera i aparat to to samo.
Dźwięk jest odtwarzany wyłącznie przez magnetowid.
5. W poniższym tekście popraw błędy.
Dziśaj rano, wyhodząc do pracy, zapomniałem telefonu komyrkowego. Na szcząście w pracy
mam laptopa, z ktorego moglem wysłati potrebne wiadomosci do moikh bliskikh. Wchoraj
bułem na yrodzinach kolejanki, bałiło się tam wiely gosti, a ja robilem zdjecia aparatem
fotografichnym. Anya nagrywawa przyjecie kamera. Za yakiś chas bedziemy wspominaty
to zpotkanie i obejżymy film na odtfarzaczu DVD.
6. Proszę połączyć urządzenie z czynnością.
telefon komórkowy

oglądać

aparat fotograficzny

słuchać

kamera

robić zdjęcia

magnetofon

dzwonić

odtwarzacz DVD

nagrywać

7. Zadanie domowe.
Krótko opisz w jaki sposób wynalazki wpływają na twoje życie (10 zdań).
Nauczyciel przydziela urządzenia: telefon komórkowy, laptop, drukarka, aparat
fotograficzny, kamera, magnetofon.

Aneks dla nauczyciela
Pogrubione słowa – czas przeszły, podkreślone – czas teraźniejszy.
W otaczającej nas rzeczywistości wciąż korzystamy z różnych wynalazków. Nowoczesne
urządzenia, takie jak telefon komórkowy, laptop, w dużym stopniu wpłynęły na jakość
naszego życia, pozwalając na udoskonalenie komunikacji między ludźmi. Współcześnie
teoretycznie każdy przy pomocy drukarki może wydrukować dowolny tekst: własny
lub cudzy. To udogodnienie uwolniło nas od żmudnego przepisywania ręcznego. Podobnie
z utrwalaniem obrazów za pomocą kamery i aparatu fotograficznego. Albumy ze zdjęciami
zastąpiły dawne szkicowniki, w których utrwalano wrażenia wizualne. Dźwięk można
odtworzyć dzięki magnetofonowi, ale coraz częściej robimy to na komputerach. Podobnie
z odtwarzaczem DVD, który jeszcze kilka lat temu święcił triumfy jako urządzenie
pozwalające oglądać filmy zapisane na płytach DVD.
Codziennie korzystamy tylko z jednego wynalazku F
Wynalezienie telefonu komórkowego nie wpłynęły na komfort życia F
Drukarka pozwala oszczędzać czas,który należałoby przeznaczyć na przepisywanie odręczneP
Kamera i aparat to to samo F
Dźwięk jest odtwarzany wyłącznie przez magnetowid F

Dzisiaj rano, wychodząc do pracy, zapomniałem telefonu komórkowego. Na szczęście
w pracy mam laptopa, z którego mogłem wysłać potrzebne wiadomości do moich bliskich.
Wczoraj byłem na urodzinach koleżanki, bawiło się tam wielu gości, a ja robiłem zdjęcia
aparatem fotograficznym. Ania nagrywała przyjęcie kamerą. Za jakiś czas będziemy
wspominać to spotkanie i obejrzymy film na odtwarzaczu DVD.
1 telefon komórkowy

a) oglądać

2 aparat fotograficzny

b) słuchać

3 kamera

c) robić zdjęcia

4 magnetofon

d) dzwonić

5 odtwarzacz DVD

e) nagrywać

1d, 2c, 3e, 4b, 5a

