KLASY PIĄTE
JĘZYK ROSYJSKI
PONIEDZIAŁEK 04.05.2020
KLASY V A, V B
Урок
Teма: Знакомство – wprowadzenie słownictwa.
1. Kochani, dzisiaj poznacie nowe słownictwo. Proszę słówka wpisać do słowniczka.
Zacznijcie numerować od cyfry 1.
 деревня – wieś
 больница – szpital
 завод – fabryka
 город – miasto
 университет – uniwersytet
 друзья – koledzy/przyjaciele
 друг – kolega/przyjaciel
 подруга – koleżanka/przyjaciółka
 Россия – Rosja
 Москва – Moskwa
 россиянка – Rosjanka
 россиянин – Rosjanin
 Польша – Polska
 Варшава – Warszawa
 полька – Polka
 поляк – Polak
 медсестра – pielęgniarka
 инженер - inżynier
 журналистка – dziennikarka
 программист – programista
 врач – lekarz
 бухгалтер – księgowy
Zapamiętajcie i napiszcie pod tematem:
Nazwy narodowości w języku rosyjskim w odróżnieniu od języka polskiego należy
napisać małą literą !
2. Wybierzcie, proszę 5 wyrazów i ułóżcie z nimi zdania. Poproszę o zdjęcie zdań!
Powodzenia 

WTOREK 05.05.2020 (V A), PIĄTEK 08.05.2020 (V B)
Урок
Тема: Давай познакомимся. Poznajmy się.
1. Kochani, zapoznajcie się z notatką i przepiszcie ją do zeszytu.
Gdy zawieramy znajomości, używamy zwrotów:





Давай познакомимся. – Poznajmy się. (W odniesieniu do jednej osoby).
Давайте познакомимся. – Poznajmy się. (W odniesieniu do kilku osób lub
osoby starszej).
Меня зовут… – Mam na imię…
Мне очень приятно. – Bardzo mi miło.

Przy powitaniu mówimy:







Здравствуй! – Dzień dobry! (W odniesieniu do jednej osoby).
Здравствуйте! – Dzień dobry! (W odniesieniu do kilku osób lub osoby
starszej).
Доброе утро! – Dzień dobry! (Rano).
Добрый день! – Dzień dobry! (W środku dnia).
Добрый вечер! –Dobry wieczór!
Привет! – Cześć! ( Witamy rówieśników)

Przy pożegnaniu mówimy:




До свидания! – Do widzenia!
Спокойной ночи! – Dobranoc!
Пока! – Cześć! /Na razie! ( Przy pożegnaniu z rówieśnikami).

2. Posłuchajcie dialogów z zadania 3/100. Następnie przeczytajcie je uważnie.
Uczniowie od numeru 1 do 10 tłumaczą na język polski pierwszy dialog, reszta klasy
– drugi dialog. Tłumaczenie zapisujecie do zeszytu. Poproszę o zdjęcie!
3. Praca domowa. Nauczcie się pięknie czytać dialogi (wszystkie).
TERMIN. PONIEDZIAŁEK 11 MAJA !
Życzę wytrwałości 

