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Tomst A trip to London.

Cele zaj96:
- rozumienie instrukcji rumych i pisemnych
- udzielanie odpowiedzi z uiciem slownictwa oznaczaj{cego srodki tansportu, ciekawe miejsca oraz atrakcje tuystycae Londynu

- budowanie dialog6w z zastosowaniem sugestii doryczqcych zwiedzania ciekawych miejsc w Londynie

- \.rspdlpraca w parach

Metoda: nauczanie komunikacyjne

Techniki pracy:

- zagadki
- tozmowa
- prezettac:a z li.yciem ilustracji
- uzupelnianie luk w tekscie cz)'tanym
- glo6ne powtarzanie za nauczycielem
- ustalanie prawidlowej kolejnoSci zwrot6w w dialogu
- ukladanie dialog6w w panch
- kzy26wka - wyke5lanka

Formy pracy:

- praca z cal4 grup4
- praca w parach

Pomoce: karty pracy dla ka2dego ucznia, ilustracje, karty do demonstracji, magnesy



TOK ZAJQC:

1. Wprowadzetrie do tematu zaje6 - rozmowa o sposobach podr6iowania, ciekawych miejscach oraz powodach, dla kt6rych ludzie

podr6iuj4
(5-7min.) .

Nauczyciel inicjuje roanowq. proszqc o odpowiedzi na nastEpujqce pytania

- How can we travel?
- Why do we tavel?
- where do we travel?

Uczniouie odpowiadajq rla zadane p)' lania"
np. We can travel by ferry. We can travel by coach.

- to m|]el new fri€nds
- to visit nice places
- to have adventures

We travel to the countyside. We travel to a city/ town.

2. Rozpoznarvanie miejsc na podstawie obrazkdw ( 3 - 5 min')

Nauczyciel prezentuje obmzki przedstawiaj{ce r6zne miejsca, uczniowieje nazywaj4 odpowiadaj4c na p}'tanie: What place is it?

Naucrycielka przlpina do tabliiy obrazki, uczniowie podchodz4 dobieraj4c oL-re(lenia'

3. Zagadka z odgadlvaniem, jakie miejsce poznamy blDej podczas zajQd ( 5 min')'

Nauczyciel informuje, ze zadaniem uczni6w, bqdzie odgadnigcie zagadki dotyczqcej miejt"1,",\':'yt 
l!1tl,tll,ro-zmawiai 

Podczas zajq6'

Uczniowie odgadujqna zasadzie eliminowaniu po.rcr"lolny"h 
-iejsc, 

np lt's not a place with high peaks covefed with snow.



It's not a place with small houses, large meadows covered with grass or flowers. Rozwiqzaniem zagadki jest ,,city". To w to miejsce pojedziemy
na wycieczkQ. NastQpnie uczniowie odgaduj4nazwQ miasta: This city is the capital ofEngland. Uczniowie odgaduj4: London.

4. Uzupelnianie luk w tek{cie czf,tanym ( 6 - 8 min.)

Nauczyciel prosi uczni6w o pfleczytanie k6tkiego listu od Toma, zachqcaj4cego do odwiedzenia Londynu. Uczriowie wykonuj4pracq, a
nastQpnie odcz)4uj4 calo56 i odpowiadaj4na p)4ania, np. What interesting places Tom writes about? How can we travel around London?
Po odpowiedziach ustnych uzupelniaj4zdania z tymi informacjami.

5. Prezentacja kart ze zwrotami oznaczj4cymi sugestie dotycz4ce spgdzania czasu, glosne powt6rzenie po naucrycielu (3 min.)

Where shall we go?
How about going to London?
Let's go to London?
Why don't we go to London?

Prezentacja ilustracji i prospekt6w z ciekawymi rniejscami Londynu. Uiycie sugestii w polqczeniu z konkretnymi miejscami
Londynu
( 5 min).

Nauczyciel prezentuje ilustracje i prospekty z charakterystycznymi miejscami Londynu. Prosi uczni6w o zaproponowanie odwiedzenia
wybranych rniejsc, np. Let's go to Westminster Abbey.

7. Ukladanie dialogu w odpowiedniej kolejnoSci (5 min),

Nauczyciel prosi uczni6w o zapozranie siq z poszczeg6lnymi zwrotami dialogu, a nastQpnie ponumerowanie ich w logicznej kolejnoSci.
Po zakofczonej pracy wybrani uczniowie ocz)'tujqdialog.



8. Samodzielne uhladanie dialogbw w perach wedlug podanych wskaz6wek oraz prezentacja efekt6w pracy ( 7 - 10 min')'

Nauczyciel prosi uczrri6w, aby uloiryli w parach podobne dialogi na podstawie podanych wskaz6we, a nastppnie zaprezentowali grupie efekty

placy.

9. Wykreslanka ( 5 min.) - zadanie zepasowe' w prtypadku' gdy ucztriowie z poprzednimi porarlz4 sobie sprawniej niz zaklado

konsPekt.

$r['J#ff: };i};T:"1""?*H"",i5'1iitu atra kcvjnvch miejsc turvstvcznvch' np museum' art sanery'

l0.Nauczyciellegnasipzuczniami,chwalqcidzitkuj4czapracQpodczaszrje6.


