
           Konspekt  lekcji  języka  słowackiego

Grupa docelowa:  klasa 4 thż  (grupa języka słowackiego -11 osób)

                                                                           Data:  31.03.2021 r.

Temat:  Láska  ide  cez  žalúdok. / Przez żołądek do 

serca. 

Temat   z rozdziału  IX  „ Romantická večera”/Kolacja romantyczna. 

(Lekcia nr 9)  podręcznik  „Krížom krážom” -  Slovenčina A2

Treści nawiązują do lekcji :  Ženy o láske./Kobiety na temat miłości, 

dotyczącej wypowiedzi  A, B, C, D w podr. na s. 158 A2

Cele ogólne:

1. Uczniowie utrwalają słownictwo związane z tematyką 

dokonywania wyborów  życiowych oraz doświadczeń 

związanych z poszukiwaniem przyjaźni i miłości,  sposobu 

nawiązywania dobrych relacji , poszerzają słownictwo związane 

z recepturą - przepisem na ciasto „Jahodové kocky” np.  

zamilovat sa, zrušiť svadbu, tráviť spolu voľný čas, vydať sa, 

jahodové kocky – recept, ingrediencie, vymiešame- vymiešajte, 

itp.

2.  Uczniowie doskonalą sprawności językowe  poprzez oglądanie i

słuchanie  nagrania  piosenki   „Jesenná  láska”  oraz  

„Prisahám”(poznajemy kolejną  pieśń  z albumu  zespołu Janais )

oraz wykonania  ciasta lub dowolnej potrawy (proponuję 

przepis na wiedeńskie ciasto.

3. Uczniowie doskonalą umiejętności komunikacyjne, 

odpowiadając na pytania np. Čo si ty myslíš na tému: Láska je 

slepá. Láska ide cez žalúdok. Láska hory prenáša. Láska kvitne v 



každom veku./ Miłość jest ślepa. Przez żołądek do serca. Miłość 

góry przenosi. Miłość nie zna granic – rozkwita bez względu na 

wiek. 

Utrwalają poznane frazeologizmy oraz zwroty grzecznościowe.

4. Uczniowie doskonalą umiejętność czytania (słownictwo 

zawodowe), pisownię i wymowę nowych wyrazów i wyrażeń, 

rozumieją znaczenie frazeologizmów i wyszukują odpowiedniki 

w języku polskim, zwracają uwagę na słowa zdradliwe w języku 

polskim i słowackim: laska  – láska;   ćwiczą formy trybu 

rozkazującego  oraz formy Dopełniacza l.poj. ( kogo czego?)  np. 

zmiešajte  2 šálky   ……    (múka),   1 šálku …… (cukor).

(ćw. 16 i 17 s. 159), potrafią zastosować czasowniki w 

odpowiedniej formie w ćwiczeniach oraz w redagowanym 

przepisie, np. pridáme – pridajte.

Cele szczegółowe:

1. Uczniowie stosują wyrazy:  (vy)miešať, (na)strúhať, (vy)piecť, 

(po)ukladať, natierať, natrieť, (po)krájať, (o)zdobiť w trybie 

rozkazującym (imperatív), uzupełniając  brakujące miejsca w 

ćwiczeniach.

2. Uczniowie tworzą prawidłową formę Dopełniacza: mlieko- 

mlieka, vanilkový cukor – vanilkového cukru w zdaniach 

(przepis na potrawę).

3. Uczniowie potrafią opracować  przepis na wybraną potrawę, 

np. na lody truskawkowe, ciasto truskawkowe. (polecenie 

zadania domowego)

Metody pracy:

- metody aktywizujące

• audiowizualna:



Nagranie  pieśni–„ Jesenna láska” na podstawie wiersza 

Miroslava Váleka  śpiewa Miro Žbirka

https://youtu.be/pulW0MSdl_4 

Nagranie pieśni „Naveky ” skupina Janais 

https://youtu.be/r8AXjTBmCcQ

Zdjęcie przepisu „Granadiersky  pochod”, czasopismo Život. 

Marzec 2021 s. 36 lub  przepis na dowolną  potrawę (do 

czytania lub słuchania) np. Viedenský zákusok 

https://youtu.be/yy3DIrQaz-k  

• komunikacyjna

Formy pracy: praca indywidualna, praca w parach (pytanie – 

odpowiedź), wyszukiwanie informacji w dostępnych 

źródłach.

Pomoce dydaktyczne:

• podręcznik „Krížom krážom „ A2 (materiał lekcyjny 

udostępniony na platformie clasroom)

• czasopismo Život,  marzec 2021 – Zuzka varí z kuchyne  

starej  matere/ Zuzanna gotuje według receptury babci.

•  komputer lub inne urządzenie  z dostępem do internetu  

(lekcja realizowana poprzez platformę meetgoogleclasroom)

•  materiał  audiowizualny  udostępniony  na classroom.

Przebieg lekcji:

1. Wstęp - zastosowanie fraz powitalnych na początku lekcji ,

określenie daty i godziny rozpoczęcia oraz zakończenia 

https://youtu.be/yy3DIrQaz-k
https://youtu.be/pulW0MSdl_4
https://youtu.be/r8AXjTBmCcQ


zajęć , sprawdzenie listy obecności, podanie tematu lekcji 

oraz celów lekcji. Prośba do uczniów o określenie celów na

podstawie tematu lekcji.

2. Uczniowie powtarzają frazeologizmy ze słowem „Láska …” 

poznane na poprzedniej lekcji.

3. Oglądają prezentację (pieśń „Jesenná láska”  i 

„Prisahám”). Polecenie dla uczniów: zapisz słowa, które 

zapamiętałeś z nagrania. 

4. Uczniowie czytają zapisane słownictwo.

5. Poznają przepis na „Jahodové  kocky” /Ciasto 

truskawkowe (materiał z podręcznika).  Czytają tekst  na 

przemian z nauczycielem i tłumaczą treść. Zwracają uwagę

na układ graficzny oraz ilustrację.  Zapisują w zeszycie 

nowe słownictwo.

6.  Wykonują  ćwiczenie 16 i 17 s. 159 (prawidłowe formy 

zapisują do zeszytu).

7. Rozmowa w parach: pytanie – odpowiedź na temat 

związany z lekcją, ćwiczenie prawidłowej  reakcji 

językowej  (kupujemy  produkty na ciasto, prosimy o 

wykonanie konkretnej czynności w kuchni, itp.)

8. Uczniowie zapisują  pytanie i odpowiedź.

9. Podsumowanie lekcji ( utrwalenie nowopoznanego 

słownictwa, określenie godziny zakończenia zajęć, 

udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czego dowiedziałaś/łeś 

się na dzisiejszej lekcji? Co nowego poznałeś?  W jakiej 

sytuacji wykorzystasz treści poznane na dzisiejszej lekcji.

                                                                         Opracowała

                                                                    Anna Lenczowska




