
Scenariusz lekcji języka rosyjskiego z elementami języka angielskiego.  

Temat: Готовимся к поездке в Mockby.   

Cele lekcji: przypomnienie słownictwa dotyczącego środków transportu,  

zapoznanie z nowymi wyrażeniami związanymi z przygotowaniami do lotu  

(np.  rejsy, wyloty i przyloty, podróżowanie klasą ekonomiczną, pierwszą,  bilety  

lotnicze, wiza, przesiadka), poznanie zapożyczeń z języka angielskiego, 

kształtowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, czytania ze  

zrozumieniem, opisu ilustracji, komunikacji w języku rosyjskim.  

Metody: praktyczna (ćwiczenia produkcyjne), aktywizująca, komunikacyjna. 

Formy pracy: z całą klasą.  

Pomoce dydaktyczne: podręcznik multimedialny Wot i My 1 po nowemu, pliki 

audio.  

Przebieg lekcji:  

1. Sprawdzenie obecności.  

2. Wprowadzenie do tematu: czy lubimy podróżować, jakimi środkami  

transportu podróżujemy ? (np. путешествовать: на машине, на 

автобусе, на поезде, на самолёте ...)  

3. Uświadomienie celu lekcji.  

4. Zapis tematu.  

5. Zapoznanie z nowym słownictwem pomocnym m.in. przy wykonaniu  

ćwiczenia w słuchaniu ze zrozumieniem, ćwiczenie typu prawda – fałsz,   

упр.1А, 1Б стр.32, ( аэропорт, авиакомпания,  вылет,  прилёт,  прямой 

рейс, чартерный рейс,  внутренний рейс, международный рейс, 

транзитная виза,  приземлиться, пересадка, забронировать билет, 

эконом-класс, бизнесс-класс, первый класс ).  

6. Wskazanie na mnogość zapożyczeń z języka angielskiego: np.бизнесс-класс,  

эконом-класс, Mагазины «дьюти-фри», чартерный рейс, гейт 

(wykorzystanie  wiedzy zdobytej w trakcie kursu języka angielskiego). 

7. Wykonanie ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem, упр. 2А cтр. 

33,  zapoznanie z dialogami,  dobór właściwej ilustracji do każdego 

dialogu.  



8. Praca z biletem lotniczym. Odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. 

czasu  odlotu, rejsu, lotniska itp.  

9. Przydział imienny zadań – opisy wybranych ilustracji związanych z 

pobytem na  lotnisku, wykorzystanie poznanego słownictwa, w tym 

zapożyczeń z języka  angielskiego. Prezentacja zadania przez 

poszczególne osoby.  

10.  Podsumowanie, odpowiedzi na pytania nauczyciela np.:  

-Как надо подготовиться к поездке?  

-Какие документы надо оформить?  

-В каком классе можно путешествовать? itp.  

11. Zadanie pracy domowej ( e-mail do kolegi z Rosji, dotyczący 

       przygotowania  do wyjazdu).  

Napisz e-mail do kolegi z Rosji i przekaż następujące informacje: 

1.przygotowujesz się do wyjazdu do Petersburga, masz paszport i wizę, 

2. kupiłeś/kupiłaś bilet na sobotę, wylot będzie o 12.00,   

3. lecisz klasą ekonomiczną, przylecisz do Petersburga na lotnisko Pułkowo 1 o  

14.00 czasu rosyjskiego,   

4.masz duży bagaż i prezenty dla całej rodziny.  


