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Temat lekcji
Co tam czytasz?

Klasa/czas trwania lekcji
Klasa 4/2x45 minut

Cele
Uczeń:

domyśla się znaczenia wyrazów z kontekstu,

identyfikuje słowa klucze i internacjonalizmy,

streszcza przeczytany tekst,

określa główną myśl tekstu,

określa intencje, nastawienie i postawy autora tekstu,

wyciąga wnioski wynikające z informacji zawartych w tekście,

rozwija wiedzę o krajach niemieckojęzycznych.

Metody/Techniki/Formy pracy
Praca indywidualna, praca w grupie, karta pracy z przydatnymi zwrotami.

Środki dydaktyczne
Egzemplarze magazynu „FLUTER”.

Opis przebiegu lekcji
1. Wprowadzenie do tematu: nauczyciel pyta uczniów, czy znają nazwy niemieckich
czasopism.
2. Prowadzący pokazuje uczniom jeden z egzemplarzy czasopisma „FLUTER” i krótko
zapoznaje uczniów z jego zawartością.
3. Nauczyciel przedstawia cele lekcji.
4. Prezentacja i ćwiczenia językowe: nauczyciel proponuje, aby każdy uczeń wybrał
jeden egzemplarz, przejrzał go i wybrał najbardziej interesujący dla siebie artykuł.
Zadaniem uczniów jest napisanie streszczenia artykułu za pomocą zwrotów
znajdujących się na karcie pracy, takich jak:

In dem Text mit dem Titel X geht es um…

Der Text X ist am …in der …Zeitung erschienen

Er behandelt das Thema…
Nauczyciel upewnia się, czy uczniowie pracują ze słownikami, a nie z aplikacjami
tłumaczącymi tekst.
5. Podsumowanie i ewaluacja: po zakończonej pracy nauczyciel zbiera prace uczniów,
dokonuje ewentualnej korekty i ocenia je.
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Komentarz metodyczny
4. Uczeń z dysfunkcją wzroku otrzymuje teksty odpowiednio przystosowane
do jego potrzeb lub korzysta z wersji internetowej czasopisma.
5. Podczas kolejnych zajęć uczniowie odczytują napisane i poprawione
streszczenia na forum klasy. Uczniom zachęconym do przeczytania danego
artykułu, nauczyciel umożliwia wypożyczenie czasopisma. Magazyn „FLUTER”
można bezpłatnie abonować. Należy złożyć zamówienie na stronie: 		
www.fluter.de. Ocena prac uczniów powinna uwzględniać także osoby
z dysleksją. Wariant oceny: uczniowie oceniają wzajemnie swoje prace
(możliwe do realizacji na poziomie rozszerzonym).
.

