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KONSPEKT LEKCJI PT. O KTÓREJ GODZINIE…….?

 

CEL LEKCJI  

 określanie czasu czynności codziennych 

 określanie czasu odjazdu i przyjazdu pociągów

POZIOM: A1 

MATERIAŁY I POMOCE DYDAKTYCZNE

 podręczniki „Hurra!!! Po polsku 1”

ROZGRZEWKA  

Nauczyciel prosi studentów o 
65), w odpowiedzi na pytanie 

PREZENTACJA I UTRWALANIE 

 Nauczyciel wyświetla zawartość zał. 2
której godzinie…….? wraz z odpowiedziami. Następnie nauczyciel zadaje to pytanie i 
wskazuje do odpowiedzi różnych studentów.

 Nauczyciel tworzy różne sytuacje komunikacyjne, które łączą język wprowadzony     
wcześniej z bieżącym zagadnieniem

O której jesz śniadanie / obiad / kolację?

Co pijesz na śniadanie / obiad / kolację / do śniadania / do obiadu / kolacji? 

Co jesz na obiad? 
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EKT LEKCJI PT. O KTÓREJ GODZINIE…….?

określanie czasu czynności codziennych  

określanie czasu odjazdu i przyjazdu pociągów 

MATERIAŁY I POMOCE DYDAKTYCZNE:  

Po polsku 1” i „Polski krok po kroku 1”. 

PRZEBIEG LEKCJI 

prosi studentów o określenie godzin zawartych w zał. 1 (na końcu
), w odpowiedzi na pytanie Która (jest) godzina……….? 

I UTRWALANIE SŁOWNICTWA/ZAGADNIEŃ  

uczyciel wyświetla zawartość zał. 2 (na końcu; „Polski….”) i prezentuje pytanie 
wraz z odpowiedziami. Następnie nauczyciel zadaje to pytanie i 

wskazuje do odpowiedzi różnych studentów. 

Nauczyciel tworzy różne sytuacje komunikacyjne, które łączą język wprowadzony     
wcześniej z bieżącym zagadnieniem: 

z śniadanie / obiad / kolację? 

Co pijesz na śniadanie / obiad / kolację / do śniadania / do obiadu / kolacji? 
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EKT LEKCJI PT. O KTÓREJ GODZINIE…….? 

zawartych w zał. 1 (na końcu; „Hurra…”, str. 

i prezentuje pytanie O 
wraz z odpowiedziami. Następnie nauczyciel zadaje to pytanie i 

Nauczyciel tworzy różne sytuacje komunikacyjne, które łączą język wprowadzony     

Co pijesz na śniadanie / obiad / kolację / do śniadania / do obiadu / kolacji?  



NA DWORCU KOLEJOWYM 

 Nauczyciel wyświetla zawartość zał.3 (na końcu; „Hurra…”, str. 111) i objaśnia 
słownictwo, a następnie przechodzimy do „drillowania” pytań na zawartym przykładzie. 

PODSUMOWANIE 

 Studenci rozwiązują quiz na wesoło w aplikacji Kahoot https://kahoot.it – trzy osoby z 
najlepszym wynikiem otrzymają nagrody. Quiz obejmuje zakres materiału zrealizowany w 
całym cyklu zajęć z języka polskiego. 

 Studenci wypełniają ankietę dotyczącą cyklu odbytych przez nich zajęć z języka 
polskiego. 

 Studenci zostają wyposażeni w linki do różnych materiałów związanych z językiem 
polskim. 
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ZAŁ. 2 
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