PROGRAM NAUCZANIA Język polski MODUŁ M2 [M0] (lekcje 19-21) - poziom A1

Wymagania
wstępne

Cel przedmiotu
oraz rozwijane
umiejętności

Zaliczenie modułu M1 (05)l ub odpowiedni wynik z testu i/lub rozmowy kwalifikujących na
odpowiedni poziom; wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie A2.
Osoba, posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane
wyrażenia w zakresie tematów, związanych z życiem codziennym. Potrafi porozumiewać się w
rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej
wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisać swoje pochodzenie i
otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy, związane z najważniejszymi potrzebami
życia codziennego.
W czasie 30 godzin ćwiczeń - rozwój znajomości jęz. polskiego na poziomie A1 (szósty moduł z
7) zgodnie z Europejskim Opisem Kształcenia Językowego w zakresie języka ogólnego.
Osiągnięcie wyszczególnionych poniżej efektów uczenia się.
Pisanie: Student potrafi napisać pozdrowienia z wakacji, opowiadanie o swoim kraju; napisać
relację z podróży.
Czytanie: Rozumie teksty dotyczące akcji w przeszłości, hobby, zainteresowań i planów
dnia/tygodnia w przeszłości i w przyszłości.
Mówienie: Student potrafi podać słownictwo związane z podróżowaniem pociągiem,
samolotem, kupowaniem biletów; w prosty sposób opowiedzieć o Polsce i o swoim kraju.
Wymienić nazwy najważniejszych miast w Polsce, zna nazwy miast i krajów na świecie.
Słuchanie: Rozumie teksty dotyczące wyżej przedstawionych tematów.

Treści kształcenia

Literatura

Powtórzenie nazw czynności codziennych. Powtórzenie czasowników modalnych: chcieć,
musieć, móc. Wprowadzenie do aspektu. Czasowniki dokonane i niedokonane w
bezokoliczniku: Proszę + bezokolicznik.
Czas przeszły - aspekt niedokonany. Przysłówki częstotliwości w czasie przeszłym. Co robiłeś w
zeszłym miesiącu/w wakacje?
Wakacje, urlop, turystyka, planowanie podróży, środki transportu, oferty hoteli. Odmiana
czasowników ruchu: iść, pójść, chodzić, jechać, pojechać, jeździć w czasie przeszłym.
Przyimki statyczne i dynamiczne. Biernik, dopełniacz, miejscownik i narzędnik l.p. i l.m. po
przyimkach: nad, w, do, z oraz z czasownikami lecieć, jechać, być, odpoczywać, spędzać.
Kultura: Podróżowanie po Polsce, wybrane miejsca warte zwiedzenia. Podstawowe
informacje o geografii Polski.
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%)

