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Temat lekcji
Jak kłócić się konstruktywnie? (Richtig streiten)
Klasa/czas trwania lekcji
III/45 minut
Cele ogólne:
 Rozwijanie zasobu środków gramatycznych, leksykalnych, ortograficznych oraz
fonetycznych.
 Tworzyć wypowiedzi ustne.
 Reagowanie na wypowiedzi ustnie.
Cele operacyjne (szczegółowe)
Uczeń:
 wymienia przyczyny konfliktów,
 wymienia cztery zasady konstruktywnego sporu i popiera je przykładami.
 stosuje w mowie i piśmie następujące słowa i wyrażenia: sich einigen, der
Streitgegentand, in der Vergangenheit liegen, auf den ersten Blick, mit etwas
nichts zu tun haben, das Herz verschließen, eine Rolle spielen, sich streiten um
etwas, zu einem Streit gehören, jn in etwas involvieren, i zu Hilfe holen, seinen
Standpunkt/seine Ansicht vertreten, etwas vermeiden, jm etwas mitteilen, sich in
eine Person versetzen, jm Recht geben,
 współpracuje w grupie i przyjmuje odpowiedzialność za wykonanie swojego
zadania.
Metody/techniki/formy pracy
 praca indywidualna,
 praca w grupach,
 metoda kula śnieżnej,
Środki dydaktyczne
 karty pracy (dostosowane do potrzeb uczniów z SPE): tekst „Richtig streiten”
z podręcznika Aspekte 1,
 laptop i rzutnik multimedialny,
Opis przebiegu lekcji
 Nauczyciel podaje cele lekcji.
 Wprowadzenie: Nauczyciel czyta głośno tytuł tekstu i pyta uczniów, jakich
informacji spodziewają się znaleźć w tekście.
 Uczniowie pracują indywidualnie i notują swoje oczekiwania w lewej kolumnie
tabelki narysowanej na kartce papieru.
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Uczniowie czytają tekst na głos a nauczyciel koryguje ewentualne błędy.
Uczniowie i podkreślają informacje, których oczekiwali, a które znaleźli w tekście.
W prawej kolumnie uczniowie wpisują hasłowo nowe informacje.
Uczniowie tworzą pary i konsultują zebrane informacje.
Pary łączą się, w większe grupy, uzgadniają wspólne rozwiązanie i przesyłają
nauczycielowi za pomocą poczty elektronicznej.
Nauczyciel wyświetla rozwiązania na ekranie rzutnika. Każda grupa omawia swoje
propozycje.

Zadanie domowe: Uczniowie mają przygotować w parach wywiad z ekspertem
psychologiem na temat konfliktów.

Komentarz metodyczny
Celem metody kuli śnieżnej jest znalezienie rozwiązania problemu poprzez stopniową
redukcję pomysłów oraz dojście do wspólnej wersji. Metoda ta pozwala każdemu
uczniowi aktywnie uczestniczyć w pracy nad zadaniem. Także uczeń słabszy lub
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ma poczucie, że dołożył swój wkład
do wspólnego rozwiązania.
Metoda ta zakłada samodzielne szukanie drogi do rozwiązania problemu oraz uczenie
się we współpracy.
Nauczyciel może dobierać w pary ucznia słabszego (z SPE) i lepszego, ale czasem
warto też dać szansę pracować razem dwóm uczniom słabszym (z SPE). Któryś
z nich będzie musiał przejąć inicjatywę i może się okazać, że uwierzy we własne siły
i odniesie swój mały sukces.
Na końcu zajęć sprawdzając, czy cele zajęć zostały zrealizowane, nauczyciel może użyć
techniki zdań niedokończonych. Uczniowie mają dokończyć zdania:
Na lekcji najbardziej podobało mi się…
Chciałbym uczyć się przy pomocy….
W uczeniu/koncentracji przeszkadzało mi…
Aby to zapamiętać, potrzebuję…
Taka informacja przydatna jest zwłaszcza w przypadku uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.
Prezentując na następnej lekcji przygotowany w parach wywiad z ekspertem
psychologiem, uczniowie mogą otrzymać ocenę. Przy ocenianiu wywiadów
przygotowanych przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi należy
pamiętać, że muszą oni mieć nieco więcej czasu, by zaprezentować swoje
umiejętności. Oprócz oceny wyrażonej stopniem szkolnym ważna dla nich będzie też
pochwała ustna i docenienie ich wysiłku i starań.

