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Temat lekcji
Piłka nożna to moje życie.
Grupa, miejsce i czas trwania lekcji: Klasa 5 szkoły podstawowej – wariant
podstawy programowej II.1. (kontynuacja z klas I–III) / sala lekcyjna z tablicą
multimedialną / 45 min
Cel główny: Uczeń poznaje słownictwo związane z piłką nożną.
Cele szczegółowe
Uczeń:
 wykonuje zadania na tablicy multimedialnej, na kartach pracy,
 współdziała w parach, w grupie,
 znajduje w tekście określone informacje,
 gra FIFA (wirtualna rozgrywka piłkarska),
 rozwija umiejętności posługiwania się TIK.
Metody/Techniki/Formy pracy
Praca na tablicy multimedialnej, praca indywidualna, praca w parach, w grupie,
w plenum.
Środki dydaktyczne
Komputer z dostępem do Internetu, tablica multimedialna, słowniki, konsola.
Opis przebiegu lekcji
Czynności organizacyjne
N wita się z U i sprawdza obecność.
Wprowadzenie do tematu
N puszcza na tablicy multimedialnej nagranie, na którym U słyszą odgłosy ze stadionu
piłkarskiego.
Prezentacja i ćwiczenia językowe
 N wyświetla na tablicy boisko z piłkarzami, kibicami. Zadaniem U jest połączenie
słownictwa w języku polskim z odpowiednikami w języku niemieckim.
 U wykonują ćwiczenie na karcie pracy w parach.
 N rozmawia z U na temat piłki nożnej: Jak długo trenujesz piłkę nożną? W Jakiej
grasz drużynie? Jaka jest twoja ulubiona drużyna piłkarska? Czy często chodzisz
na mecze? U odpowiadają krótko na pytania. Wszystkie pytania i odpowiedzi
zostają zapisane na tablicy i w zeszycie w formie notatki.
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Następnie U słuchają wypowiedzi komentatora sportowego. Ich zadaniem jest
odgadnięcie wyniku meczu.

Część podsumowująca
W części podsumowującej U grają w wirtualną grę piłkarską FIFA.
Zadanie domowe
Uczniowie wklejają do zeszytu zdjęcie swojego ulubionego piłkarza i piszą o nim kilka
informacji.
Ewaluacja
Uczniowie zaznaczają kolorowymi stempelkami stopień zadowolenia z lekcji.

Komentarz metodyczny






Lekcja dotycząca piłki nożnej najlepiej sprawdzi się w grupie chłopców bądź klasie
sportowej. Dla grupy młodych piłkarzy ważne jest, by mogli swoje zainteresowania
rozwijać nie tylko na boisku.
Dodatkowe zadanie domowe polega na wyszukaniu w Internecie najlepszych
niemieckich drużyn piłkarskich wraz z ich najlepszymi piłkarzami i stworzenie
krótkiej prezentacji multimedialnej, która będzie przedstawiona na forum klasy.
(Zadanie wykracza poza podstawę programową.)
Wariant dostosowania do ucznia z SPE: uczeń niedosłyszący otrzymuje
transkrypcję nagrania wypowiedzi komentatora. Wynik meczu na transkrypcji
napisany jest słownie.

