
mgr Michał Chruściel 

nauczyciel języka rosyjskiego 

w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa 

w Skierniewicach 

 

Temat lekcji : Экскурсия по Москве. Wycieczka po Moskwie. 

 

Grupa: 3 b,c,f (kontynuacja) 

 

Cel ogólny: Rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu i mówienia. 

           Poprawne intonowanie zdań i akcentowanie wyrazów. 

 

Cele operacyjne: 

Uczeń zna: 

– podstawowe informacje o Moskwie (data powstania, położenie, zabytki) 

– leksykę dotyczącą miasta 

– elementy fonetyki i fonologii rosyjskiej 

 

Uczeń potrafi: 

– rozróżniać usłyszane informacje 

– rozpoznać i nazwać zabytki Moskwy 

– posługiwać się podstawowym słownictwem dotyczącym miasta 

– zastosować informacje o Moskwie 

– wyodrębnić w czytanym tekście poszukiwane treści 

 

Postawy: 

– praca indywidualna 

– praca w parach 

– praca w plenum 

 

Środki dydaktyczne: 

– przewodnik ze zdjęciami, pocztówki,  karty pracy, plik dźwiękowy, kostki do gry. 

 

Techniki pracy: 

– ,,burza mózgów'' 

– praca z tekstem 

– dobieranie napisów 

– praca z kostkami do gry, widokówkami 

 

Przebieg lekcji: 

 

Faza wstępna – 5 min. 

 

1. Nauczyciel określa temat i cel lekcji. Zadaje pytania uczniom związane z tematem lekcji. 

 

Faza zasadnicza (właściwa) – 30 min. 

 

1. Nauczyciel rozdaje teksty z opisem Moskwy. Uczniowie czytają głośno, zwracając uwagę na 

poprawny akcent i intonację. W trakcie czytania podkreślają niezrozumiałe wyrazy. Po przeczytaniu, 

nauczyciel objaśnia niejasne słowa a następnie zadaje pytania dotyczące przeczytanego tekstu. 



 

2.  Nauczyciel odtwarza dwukrotnie płytę CD z fragmentem tekstu związanego ze stolicą Rosji. 

Następnie rozdaje karty pracy z pomocniczymi wyrazami. 

Uczniowie opowiadają o mieście na podstawie wysłuchanego oraz przeczytanego fragmentu. 

3. Po wykonaniu  ćwiczenia, tłumaczą z karty pracy zwroty na język polski. 

4. Następnie losują kostki na których umieszczone są napisy związane z Moskwą. Głównym 

zadaniem jest poprawne zapisanie na tablicy oraz przetłumaczenie na język polski tych wyrazów, 

które kojarzą się ze stolicą Rosji. 

5. Na zakończenie, uczniowie układają dialog pt. ,,Chcę zarezerwować pokój w Moskwie'', 

wykorzystując wszystkie zwroty poznane na lekcji. 

Faza końcowa (podsumowująca) – 10 min. 

1. Uczniowie podsumowują  lekcję. 

2. Nauczyciel ocenia pracę uczniów, następnie zadaje pracę domową. Na podstawie 

przeczytanego tekstu na lekcji, uczniowie mają za zadanie odpowiedzieć na pytania. 

a) dlaczego warto odwiedzić Moskwę? 

b) w którym roku została założona stolica Rosji? 

c) jak nazywa się główna ulica miasta? 

d) co najbardziej uwielbiają jeść Rosjanie? 

e) jakie pamiątki można przywieźć z Moskwy? 

 


