PROGRAM NAUCZANIA Język polski MODUŁ M03 (lekcja 9; 11-12) - poziom A1

Wymagania
wstępne
Cel przedmiotu
oraz rozwijane
umiejętności

Treści kształcenia

Literatura

Zaliczenie modułu 02 lub odpowiedni wynik z testu i/lub rozmowy kwalifikujących na
odpowiedni poziom; wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie A2.
W czasie 30 godzin ćwiczeń - rozwój znajomości jęz. polskiego na poziomie A1 (trzeci moduł z
7) zgodnie z Europejskim Opisem Kształcenia Językowego w zakresie języka ogólnego.
Osiągnięcie wyszczególnionych poniżej efektów uczenia się.
Pisanie: Student potrafi opisać potrawy z użyciem narzędnika i biernika: poproszę kawę z
cukrem i cytryną; przedstawić siebie i innych, podać dane personalne i zadawać pytania na ten
temat; potrafi wypełnić ankiety personalne; opisać swój dzień codzienny, wyrażać relacje
czasowe, zdolności, możliwości, opowiadać o planie dnia i tygodnia.
Czytanie: Rozumie teksty dotyczące opisu osób i dnia codziennego.
Mówienie: Student potrafi nazwać typowe zawody i zajęcia, narodowości, zainteresowania,
miejsca pracy; Podać czasowniki opisujące rutynę dnia codziennego, pory dnia, dni tygodnia,
przysłówki częstotliwości, godziny, opisać swój dzień.
Słuchanie: Rozumie znane słowa i podstawowe wyrażenia dotyczące tematów z zakresu
umiejętności mówienia.
Kim jesteś? Czym się interesujesz? Nazwy zawodów i zajęć.
Narzędnik l.p. i l.m. przymiotników i rzeczowników: on jest nowym asystentem.
Czasowniki opisujące rutynę dnia codziennego. Odmiana czasowników regularnych i
nieregularnych w czasie teraźniejszym.
Pytania o informację: która godzina, o której godzinie, jak długo itp.
Określenia czasu: 2 minuty / 2 minut; 1 dzień / 2 dni.
Biernik l.p. rzeczowników i przymiotników – powtórzenie: jem kanapkę z serem i z szynką,
poproszę sałatkę z kurczakiem i pomidorami.
Kultura: kim on jest? Sławni Polacy. Żeńskie nazwy zawodów.
Polski jest cool (studio tEMAT, wydanie 2017 i nowsze); (student musi mieć tylko podręcznik,
zeszyt ćwiczeń nie jest obowiązkowy) oraz przygotowane przez lektora materiały dodatkowe
(nagrania, wideo, materiały własne czy z innych źródeł) dopasowane do programu zajęć oraz
potrzeb grupy.

Nakład pracy studenta - 30 godzin zajęcia + 30 godzin pracy własnej studenta (w tym wykonanie prac domowych,
przygotowanie do zajęć, przygotowanie do testu modułowego), co daje 2 ECTS
Kryteria zaliczenia
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obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności)
zaliczenie wszystkich prac kontrolnych
wykonanie wszystkich prac domowych
aktywne uczestnictwo w zajęciach
uzyskanie pozytywnej oceny z testu modułowego (części pisemnej i ustnej), obejmującego
w części pisemnej sprawności takie jak słuchanie, czytanie i pisanie oraz zadania
gramatyczne i leksykalne, a w części ustnej umiejętność mówienia (waga oceny z testu
zaliczeniowego w ocenie końcowej: 50%)

