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W restauracji.



Autor: Dominika Kałużniak
Przedmiot: Język hiszpański
Klasa: 3
Temat lekcji: En el restaurante. W restauracji.
Czas lekcji: 45 minut

Cel ogólny: Utrwalenie słownictwa dotyczącego podstawowych potraw i napojów, które można 
zamówić w restauracji oraz zwrotów używanych podczas zamawiania posiłków.

Cele szczegółowe:
- utrwalają słownictwo związane z potrawami i napojami
- posługują się zwrotami używanymi w restauracji w celu zamówienia preferowanych 
potraw oraz napojów
- rozwijają umiejętność rozumienia ze słuchu

Podstawa programowa:

1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego 
samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych 
w zakresie następujących tematów:
 6) Jedzenie
2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej 
odmianie języka: 
 1) reaguje na polecenia
 2) rozumie sens krótkich wypowiedzi
4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:
 1) powtarza wyrazy i proste zdania;
 2) tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru,
 5) używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy
6. W zakresie reagowania uczeń:
 1) reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia;
 3) zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów;
 4) stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe (wita się i żegna, dziękuje, prosi, przeprasza);
 5) wyraża swoje upodobania.
8. Uczeń wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć 
się ich języka.
9. Uczeń potrafi określić, czego się nauczył.
10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.



Metody pracy:

- aktywizujące
- praktyczne – wykorzystanie 
poznanych zwrotów
- naturalna – odgrywanie realnych 
scenek z życia codziennego (wizyta  
w restauracji)
- komunikacyjna

Formy pracy:

- praca indywidualna
- praca w grupach

Środki dydaktyczne:

- ekran interaktywny
- słuchawki z mikrofonem
- tablet
- karty pracy  
- karty obrazkowe
- talerze
 

Opis przebiegu zajęć:

FAZA WSTĘPNA

1. Powitanie uczniów i sprawdzenie obecności.
2. Zapoznanie uczniów z tematem i celem zajęć.
3. Powtórzenie słownictwa związanego z posiłkami i napojami oraz zwrotów używanych podczas 
składania zamówień w restauracji.

FAZA REALIZACYJNA

4. Nauczyciel rozdaje karty pracy i wyjaśnia na czym będzie polegało zadanie: należy posłuchać dialogu 
z nagrania, w którym rodzina składa zamówienie w restauracji, a następnie zaznaczyć krzyżykiem 
potrawy, jakie poszczególne osoby zamówiły.
5. Uczniowie słuchają nagrania w słuchawkach 3 – 4 razy, w zależności od potrzeby.
6. Po wysłuchaniu nagrania nauczyciel wspólnie z uczniami sprawdza poprawność zaznaczonych 
odpowiedzi.
7. Praca zespołowa: uczniowie dobierają się w pary lub małe grupy (maksymalnie 4 osoby), a następnie 
odgrywają między sobą scenki w restauracji. Używają zwrotów na powitanie i pożegnanie (buenos 
días, buenas tardes, adiós, hasta luego), grzecznościowych (por favor – poproszę, gracias - dziękuję) oraz 
wyrażeń dotyczących zamawiania potraw (¿Qué quieres para comer/beber? Co chcesz do jedzenia/picia? 
Quiero – chcę, Me gusta/no me gusta – lubię/nie lubię). Uczniowie wcielają się w rolę kelnera oraz gościa. 
W tym celu używają rekwizytów w postaci talerzy oraz kart obrazkowych imitujących zamawiane 
potrawy.
8. Samoocena: uczniowie dokonują oceny trudności wykonywanych zadań w trakcie zajęć, poziomu 
opanowania materiału i oceniają lekcję za pomocą liczby gwiazdek.



Komentarz metodyczny:

W celu usprawnienia przebiegu zajęć, przed lekcją zostaną przydzielone stanowiska pracy w sali 
językowej, uczniowie zostaną poproszeni o wcześniejsze ustalenie składu grup. Zostaną również 
przygotowane rekwizyty oraz materiały niezbędne do realizacji zajęć. 


