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Temat lekcji
Jestem cała uchem

Klasa/czas trwania lekcji
Klasa 2/2x45 minut

Cele
Uczeń:

opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości
i teraźniejszości,

tworzy wypowiedź pisemną z użyciem idiomów,

dokonuje samooceny,

wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem,

rozwija umiejętność pracy w grupie.

Metody/Techniki/Formy pracy
Praca indywidualna, praca w parach, praca z kartami ze zwrotami idiomatycznymi
online.

Środki dydaktyczne
Komputer z dostępem do Internetu, smartfony, karty z idiomami ze strony
https://deutschlernerblog.de/deutsche-redewendungen-und-umgangssprache-mitbildern-lernen-bildergalerie/#bwg5/659.

Opis przebiegu lekcji
1. Wprowadzenie do tematu: nauczyciel krótko opowiada o jakimś wydarzeniu
z prywatnego życia, kończąc wypowiedź wyrażeniem idiomatycznym. Nauczyciel
pyta uczniów, w jakich formach wypowiedzi, w jakich sytuacjach stosują wyrażenia
idiomatyczne w języku polskim.
2. Prezentacja i ćwiczenia językowe: prowadzący wskazuje na rozwieszone na ścianach
sali lekcyjnej kartki z wydrukowanymi wyrażeniami idiomatycznymi i wyjaśnia,
na czym polega ćwiczenie Laufdiktat. Następnie uczniowie tworzą grupy. Ich
zadaniem jest zapamiętanie idiomów i podyktowanie ich uczniowi z grupy, który
został wybrany do zapisywania idiomów na kartce. Nauczyciel wyznacza czas,
w którym grupy muszą zapisać jak najwięcej idiomów. Grupa, której to się udało,
ma prawo wybrać tematykę wypowiedzi pisemnej, w której uczniowie będą musieli
użyć jak najwięcej zwrotów idiomatycznych.
3. Następnie uczniowie, np.: relacjonują jakieś wydarzenie, piszą opowiadanie,
sprawozdanie, tworzą komiks itp., w których używają jak najwięcej zwrotów
idiomatycznych. To zadanie uczniowie wykonują w parach.
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4. Podsumowanie i ewaluacja: po wykonaniu zadania uczniowie udostępniają swoje
prace koleżankom i kolegom, którzy zapisują na nich swoje komentarze, np.: Eure
Erzählung hat mir sehr gut gefallen! Am besten finde…./Sehr kreativ!/Tolle
Leistung! itp.

Komentarz metodyczny
2. K
 arty z wyrażeniami idiomatycznymi ze strony deutschlernerblog.de warto
wydrukować w kolorze i zalaminować, ponieważ mogą zostać wielokrotnie
wykorzystane podczas innych zajęć.
3. Podczas pracy nauczyciel pomaga i doradza uczniom tylko na ich wyraźną
prośbę. Jeżeli nie ma takiej potrzeby, nauczyciel nie powinien „przeszkadzać”
uczniom w pracy. Uczniowie z zespołem Aspergera otrzymują dodatkowe
zachęty słowne do wykonania ćwiczenia.
4. Dodatkowym zadaniem uczniów jest „przetłumaczenie” idiomów użytych
w pracach i napisanie tekstów na nowo, lecz już bez idiomów. Np. zamiast
zwrotu „Ich war ganz Ohr” uczniowie piszą: „Uważnie ich słuchałam”.

