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KONSP

 

CEL LEKCJI  

 zapoznanie studentów z walutą polską

 określanie cen 

 zamawianie napoi w kawiarni

POZIOM: A0 

MATERIAŁY I POMOCE DYDAKTYCZNE

 autorskie zdjęcia w zał. 3 (na końcu)

 podręcznik „ Survival Polish Crash Course”.

ROZGRZEWKA  

Nauczyciel zadaje na tablicy studentom kilka liczb 1

PREZENTACJA I UTRWALANIE 

 Na początek nauczyciel 
polskie monety i banknoty. W tym celu wyświetlone zostaje ćwicz. 1 na
„Survival Polish….” (zał. 1, na końcu) 
nominały. Nauczyciel utrwala poznany materiał poprzez pokazywanie autentycznych 
monet i banknotów i zadawanie pytań: 

 Nauczyciel wyjaśnia zasadę odczytywania 

 

(1)               złoty              grosz
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KONSPEKT LEKCJI PT. W KAWIARNI 

studentów z walutą polską 

zamawianie napoi w kawiarni 

MATERIAŁY I POMOCE DYDAKTYCZNE:  

autorskie zdjęcia w zał. 3 (na końcu) 

„ Survival Polish Crash Course”. 

PRZEBIEG LEKCJI 

zadaje na tablicy studentom kilka liczb 1-100 do odczytania. 

I UTRWALANIE SŁOWNICTWA/ZAGADNIEŃ  

Na początek nauczyciel wprowadza słowa moneta i banknot i prezentuje studentom 
polskie monety i banknoty. W tym celu wyświetlone zostaje ćwicz. 1 na
„Survival Polish….” (zał. 1, na końcu) – studenci słuchają nagrania i powtarzają 

Nauczyciel utrwala poznany materiał poprzez pokazywanie autentycznych 
monet i banknotów i zadawanie pytań: Jaka to moneta?/Jaki to banknot

aśnia zasadę odczytywania złoty/złote/złotych, grosz/grosze/groszy

złoty              grosz 
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prezentuje studentom 
polskie monety i banknoty. W tym celu wyświetlone zostaje ćwicz. 1 na str. 22 w 

studenci słuchają nagrania i powtarzają 
Nauczyciel utrwala poznany materiał poprzez pokazywanie autentycznych 

Jaka to moneta?/Jaki to banknot? 

grosz/grosze/groszy: 



2,3,4            złote              grosze 

5,6,7,……   złotych          groszy 

Następnie nauczyciel zadaje kilka cen do odczytania: 13,40; 25,66; 52,70; 68,99, etc.  

W KAWIARNI 
 

 Nauczyciel wyświetla ćwicz. 1 na str. 36 w „Survival Polish….” (zał. 2, na końcu) – 
studenci słuchają nagrania i powtarzają nazwy napojów. Następnie nauczyciel wprowadza 
pytanie Ile kosztuje…….? oraz przykładową odpowiedź i dryluje zagadnienie ze studentami. 

 Nauczyciel wykorzystuje zdjęcia z zał. 3 do wprowadzenia innych przydatnych w 
kawiarni zwrotów, takich jak: herbata z cytryną/bez cytryny, piwo z sokiem, etc.  

 Nauczyciel przechodzi do dialogów w zał.4. Studenci słuchają ich i decydują, czy 
poniższe zdania są prawdziwe, czy fałszywe: 

1. Anna zamawia sok pomarańczowy. 
2. Duże piwo kosztuje 8 złotych. 
3. Małe piwo kosztuje 5 złotych. 
4. Adam zmawia duże piwo. 
5. Kawa jest bez mleka. 
6. Adam zamawia też sok jabłkowy. 
7. Barbara zamawia wodę gazowaną.  

 Nauczyciel dzieli studentów w pary. Układają oni dowolny dialog w kawiarni. 

PRACA DOMOWA 

Przypomnienie utrwalenie liczb 100 – 1000: 

https://www.lingohut.com/en/v775374/polish-lessons/numbers-100-through-1000 
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ZAŁ. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁ. 3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁ. 4 

                                                                                  

 

Opracowała: Małgorzata Komarewska 


