- PANEL SUS- 2s. 04.2007.
KONSPEKTZAJ&C KOI-A J4ZYKA ANGTELSKTEGO
Tomst A trip to London.
Celezaj96:
- rozumienieinstrukcji rumych i pisemnych
- udzielanieodpowiedziz uiciem slownictwaoznaczaj{cegosrodki tansportu, ciekawemiejscaoraz atrakcjetuystycae Londynu
sugestiidoryczqcychzwiedzaniaciekawychmiejscw Londynie
- budowaniedialog6w z zastosowaniem
- \.rspdlpracaw parach
Metoda: nauczaniekomunikacyjne
Technikipracy:
-

zagadki
tozmowa
prezettac:az li.yciem ilustracji
uzupelnianieluk w teksciecz)'tanym
glo6nepowtarzanieza nauczycielem
ustalanieprawidlowej kolejnoScizwrot6w w dialogu
ukladaniedialog6w w panch
kzy26wka - wyke5lanka

Formy pracy:
-

pracaz cal4 grup4
pracaw parach

Pomoce:karty pracy dla ka2degoucznia,ilustracje,karty do demonstracji,magnesy

TOK ZAJQC:
podr6iowania,ciekawychmiejscachoraz powodach,dla kt6rych ludzie
1. Wprowadzetriedo tematuzaje6- rozmowao sposobach
podr6iuj4
( 5 - 7 m in .).
pytania
Nauczycielinicjujeroanowq.proszqco odpowiedzina nastEpujqce
-

How canwe travel?
Why do we tavel?
where do we travel?

p)'lania"
rlazadane
odpowiadajq
Uczniouie
np. We cantravel by ferry. We cantravel by coach.
-

to m|]el new fri€nds
to visit niceplaces
to haveadventures

We travel to the countyside. We travel to a city/ town.
miejscna podstawieobrazkdw( 3 - 5 min')
2. Rozpoznarvanie
na p}'tanie:What placeis it?
Nauczycielprezentujeobmzki przedstawiaj{cer6znemiejsca,uczniowieje nazywaj4 odpowiadaj4c
Naucrycielkaprzlpina do tabliiy obrazki,uczniowiepodchodz4dobieraj4coL-re(lenia'
3. Zagadkaz odgadlvaniem,jakie miejscepoznamyblDej podczaszajQd( 5 min')'
zajq6'
Podczas
miejt"1,",\':'yt
zagadkidotyczqcej
uczni6w,bqdzieodgadnigcie
Nauczycielinformuje,ze zadaniem
l!1tl,tll,ro-zmawiai
np lt's not a placewith highpeakscovefedwith snow.
po.rcr"lolny"h
eliminowaniu
Uczniowieodgadujqnazasadzie
-iejsc,

It's not a placewith small houses,largemeadowscoveredwith grassor flowers. Rozwiqzaniemzagadkijest ,,city". To w to miejscepojedziemy
London.
nawycieczkQ.
NastQpnie
uczniowieodgaduj4nazwQ
miasta:This city is the capitalofEngland.Uczniowieodgaduj4:
4. Uzupelnianieluk w tek{cieczf,tanym( 6 - 8 min.)
a
do odwiedzenia
Londynu.Uczriowiewykonuj4pracq,
Nauczycielprosiuczni6wo pfleczytaniek6tkiego listuod Toma,zachqcaj4cego
London?
places
we
travel
around
p)4ania,
interesting
Tom
writes
about?
How
can
nastQpnie
odcz)4uj4calo56i odpowiadaj4na
np. What
Po odpowiedziach
ustnychuzupelniaj4zdania
z tymi informacjami.
5. Prezentacjakart ze zwrotami oznaczj4cymisugestiedotycz4cespgdzaniaczasu,glosnepowt6rzeniepo naucrycielu(3 min.)
Whereshall we go?
How aboutgoing to London?
Let's go to London?
Why don't we go to London?
Prezentacjailustracji i prospekt6wz ciekawymirniejscamiLondynu. Uiycie sugestiiw polqczeniuz konkretnymimiejscami
Londynu
( 5 min).
Nauczycielprezentujeilustracjei prospektyz charakterystycznymimiejscamiLondynu.Prosi uczni6wo zaproponowanieodwiedzenia
wybranychrniejsc,np. Let's go to Westminster
Abbey.

7. Ukladaniedialoguw odpowiedniejkolejnoSci(5 min),
ponumerowanie
ich w logicznejkolejnoSci.
zwrotamidialogu,a nastQpnie
Nauczycielprosiuczni6wo zapozraniesiqz poszczeg6lnymi
Pozakofczonejpracywybraniuczniowieocz)'tujqdialog.

pracy ( 7 - 10 min')'
podanychwskaz6wekoraz prezentacjaefekt6w
wedlug
perach
w
dialogbw
uhladanie
8. Samodzielne
grupieefekty
podstawiepodanychwskaz6we,a nastppniezaprezentowali
na
dialogi
podobne
parach
w
aby
uloiryli
Nauczycielprosi uczrri6w,
placy.
zaklado
z poprzednimiporarlz4sobiesprawniejniz
gdy
ucztriowie
prtypadku'
w
zepasowe'
9. Wykreslanka ( 5 min.) - zadanie
konsPekt.

artsanery'
npmuseum'
turvstvcznvch'
miejsc
kcvjnvch
$r['J#ff: };i};T:"1""?*H"",i5'1iitu atra
l0.Nauczyciellegnasipzuczniami,chwalqcidzitkuj4czapracQpodczaszrje6.

