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Temat lekcji
Leje jak z cebra

Klasa/czas trwania lekcji
Klasa 1/2x45 minut

Cele
Uczeń:

nazywa zjawiska meteorologiczne,

rozwija umiejętność pracy w grupie,

korzysta ze źródeł informacji w języku niemieckim za pomocą TIK,

wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem.

Metody/Techniki/Formy pracy
Praca z TIK, burza mózgów, praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach.

Środki dydaktyczne
Smartfony, pisaki do tablic suchościeralnych.

Opis przebiegu lekcji
1. Wprowadzenie do tematu: nauczyciel pyta uczniów, czy interesują się tematem
pogody? Czy sprawdzają prognozy pogody? Dlaczego tak/nie?
2. Nauczyciel przedstawia cele lekcji.
3. W zależności od tego, jaka jest pogoda w dniu, w którym odbywa się lekcja,
nauczyciel zapisuje pisakiem do tablic suchościeralnych na szybie okna np.: „Heute
ist es schön warm” i proponuje uczniom zapisanie na szybach okien prognozy
pogody na kolejnych 6 dni.
4. Prezentacja i ćwiczenia językowe: uczniowie pracując w parach, rysują i podpisują
symbole pogody z map synoptycznych, korzystając ze źródeł internetowych.
5. Dodatkowym zadaniem jest stworzenie rankingu pogodowego, tzn. znalezienie
miejsca, w którym aktualnie jest najpiękniejsza i najbrzydsza pogoda.
6. Podsumowanie i ewaluacja: wyniki rankingu uczniowie zapisują na tablicy.
7. Kolejnym krokiem jest wspólne podsumowanie stopnia realizacji celów.

Komentarz metodyczny
3. Nauczyciel nie poprawia błędów, które pojawiają się na oknach. Na koniec
lekcji może poprosić uczniów o przyjrzenie się zapisom i dokonanie
ewentualnej korekty.
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4. Nauczyciel obserwuje pracę uczniów, daje wspierającą i motywującą werbalną
informację zwrotną. Dodatkowe wsparcie w poszukiwaniu odpowiednich
informacji otrzymuje uczeń o niższym poziomie sprawności językowej.
Nauczyciel może przygotować dla tych uczniów krótkie zestawienie
popularnych stron internetowych.
7. Podczas kolejnej lekcji nauczyciel wykorzystuje aplikacje, np. kahoot,
do powtórzenia słownictwa.

