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KONSPEKT LEKCJI PT. W RESTAURACJI I W KANTORZE

 

CEL LEKCJI  

 zamawianie i płacenie w restauracji. 

 wymiana waluty w kantorze

POZIOM: A1 

MATERIAŁY I POMOCE DYDAKTYCZNE

 autorski dialog w zał. 4

 podręcznik „ Survival Polish Crash Course”.

ROZGRZEWKA  

Nauczyciel zadaje na tablicy studentom 

PREZENTACJA I UTRWALANIE 

 Nauczyciel wyświetla zawartość zał. 1 (na końcu;
Studenci słuchają nagrania i powtarzają. 
pytań Ile kosztuje………? i wskazuje poszczególnych studentów do odpowiedzi.

 Nauczyciel wprowadza odmianę rzeczowników rodzaju żeńskiego w konstrukcji 
Proszę zupę, kawę z mlekiem, etc.. Również 

 Przechodzimy do dialogu w zał. 2 (na końcu;
słuchają dwukrotnie nagrania. Następnie nauczyciel objaśnia nowe słownictwo. Nauczyciel 
dzieli studentów na grupy 3-osobowe i układają oni podobne 
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zamawianie i płacenie w restauracji.  

wymiana waluty w kantorze 

MATERIAŁY I POMOCE DYDAKTYCZNE:  

dialog w zał. 4 (na końcu) 

„ Survival Polish Crash Course”. 

 

PRZEBIEG LEKCJI 

Nauczyciel zadaje na tablicy studentom kilka cen powyżej 100 zł do odczytania.

I UTRWALANIE SŁOWNICTWA/ZAGADNIEŃ  

wyświetla zawartość zał. 1 (na końcu; „Survival Polish….”
Studenci słuchają nagrania i powtarzają. Nauczyciel, w ramach powtórzenia, zadaje kilka 

Ile kosztuje………? i wskazuje poszczególnych studentów do odpowiedzi.

wprowadza odmianę rzeczowników rodzaju żeńskiego w konstrukcji 
, etc.. Również Chcę/ Lubię herbatę z cytryną, etc.

Przechodzimy do dialogu w zał. 2 (na końcu; „Survival Polish….”, str. 43). Studenci 
słuchają dwukrotnie nagrania. Następnie nauczyciel objaśnia nowe słownictwo. Nauczyciel 

osobowe i układają oni podobne dialogi. 
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kilka cen powyżej 100 zł do odczytania. 

„Survival Polish….”, str. 42). 
Nauczyciel, w ramach powtórzenia, zadaje kilka 

Ile kosztuje………? i wskazuje poszczególnych studentów do odpowiedzi. 

wprowadza odmianę rzeczowników rodzaju żeńskiego w konstrukcji 
, etc. 

, str. 43). Studenci 
słuchają dwukrotnie nagrania. Następnie nauczyciel objaśnia nowe słownictwo. Nauczyciel 



W KANTORZE 
 

 Nauczyciel wyświetla zawartość zał. 3 (na końcu; „Survival Polish….”, str. 25) i 
objaśnia co znajduje się na tablicy. Studenci słuchają nagrania i wypełniają brakujące kwoty. 

 Przechodzimy do zał. 4 (na końcu) i bazując na załączonej informacji studenci 
uzupełniają dialog. Zostają wyjaśnione podświetlone słowa. Studenci zostają podzieleni w 
pary i układają dwa podobne dialogi wymieniając się rolami. 

PRACA DOMOWA 

Określanie czasu: 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3iyeLTlNk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁ. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁ. 2 

 

 

 

 

 



ZAŁ. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁ. 4 

                                                                                  

 

Opracowała: Małgorzata Komarewska 


