Blok tematyczny: Życie szkolne (szkoła i edukacja)
Temat dnia: Uczą się i studiują, czyli kształcą się.
Cele lekcji: gromadzenie słownictwa związanego z edukacją, tworzenie związków
wyrazowych, ćwiczenia słownikowe, ćwiczenia w układaniu krótkich wypowiedzi
Pomoce: zeszyty, przybory szkolne, słownik frazeologiczny
Przebieg lekcji:
Nauczyciel: Dzień dobry. Poznaliśmy już wiadomości dotyczące systemu edukacji
w Polsce. Do rozmowy o wykształceniu potrzebne nam będzie słownictwo związane
z kształceniem się, które połączymy w związki wyrazowe.
(Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela, przy pomocy słownika, wypisują potrzebne
słowa)
1) czasowniki: uczyć się, studiować, kształcić się, przygotowywać się,
eksperymentować, badać, brać udział, zdawać
2) rzeczowniki:






sprawdzian, test, praca klasowa, zadanie klasowe (klasówka), egzamin, matura,
lekcja, wykład,
akademik, aula, instytut, klasa, oddział
kierunki studiów: astronomia, biologia, chemia, ekonomia, farmacja,
filologia,geologia, historia, informatyka, matematyka, medycyna, polonistyka,
turystyka, zarządzanie
profesor, wykładowca, dziekan, rektor

3) związki wyrazowe:
uczyć się (czego?) matematyki, biologii, geografii, polskiego, zawodu
uczyć się (o czym?) o literaturze, o człowieku, o świecie
uczyć się (gdzie?) w klasie, na lekcji, w szkole, w podstawówce, w liceum, w technikum,
w szkole zawodowej, w domu, przy biurku
uczyć się (jak?) pilnie, solidnie, szybko, wolno, niechętnie, długo, krótko
studiować (co?) matematykę, biologię, polonistykę, filologię angielską
studiować (gdzie?) na uniwersytecie, na politechnice, na akademii, na uczelni, na
wydziale, w instytucie,

kształcić się (gdzie?) na wyższej uczelni
kształcić się (w jakim kierunku? w jakiej dziedzinie?) w dziedzinie sztuk pięknych
przygotowywać się (do czego?) do lekcji, do egzaminu, do matury, do studiów
eksperymentować (z czym?) z odczynnikami
badać (co?) przyrodę, człowieka
brać udział (w czym?) w lekcji, w wykładzie, w ćwiczeniach, w zajęciach
zdawać (co?) egzamin (pisemny, ustny), maturę




Kolejne ćwiczenie polega na użyciu zgromadzonych słów i związków
wyrazowych w wypowiedziach (Każdy z uczniów układa w zeszycie 3-4
zdaniową wypowiedź z zastosowaniem zapisanego słownictwa, nauczyciel
pomaga uczniom, sprawdza poprawność wypowiedzi). Wypowiedź można
zbudować używając czasowników w 1. lub 3. osobie.
np. Uczę się w liceum ogólnokształcącym, w klasie drugiej. Codziennie pilnie
przygotowuję się do lekcji, bo chcę dobrze zdać maturę. Biorę udział w
dodatkowych zajęciach z matematyki, ponieważ w przyszłości będę studiował
ekonomię.
Lekcję można zakończyć kilkoma wypowiedziami uczniów na forum klasy.

