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Temat lekcji
W tej szkole dużo się dzieje

Klasa/czas trwania lekcji
Klasa 1/45 minut

Cele
Uczeń:

opisuje szkołę i jej pomieszczenia,

nazywa przedmioty nauczania,

znajduje w wypowiedzi pisemnej określone informacje,

rozwija umiejętność pracy w grupie.

Metody/Techniki/Formy pracy
Praca indywidualna, praca w parach, praca w plenum.

Środki dydaktyczne
Plakat ze szkicem budynku szkoły, papierowa taśma malarska, pisaki, zeszyty
uczniowskie, przybory do pisania.

Opis przebiegu lekcji
1. Wprowadzenie do tematu: nauczyciel zaprasza czekających przed salą uczniów
do wspólnego zwiedzania szkoły. Nauczyciel przedstawia cele lekcji.
2. Prezentacja i ćwiczenia językowe: nauczyciel lub uczeń ze starszej klasy
oprowadza uczniów po budynku szkolnym, opowiadając przy tym, co dzieje się
w poszczególnych miejscach szkoły.
3. Nauczyciel zapisuje nazwę omawianego miejsca na taśmie malarskiej i przykleja
ją na tabliczce informacyjnej lub na drzwiach sali lekcyjnej. Zadaniem uczniów jest
zapisywanie interesujących według nich informacji na temat oglądanych miejsc.
4. Wracając do sali lekcyjnej, uczniowie odklejają „naklejki” z nazwami obejrzanych
miejsc, aby po powrocie do sali języka niemieckiego przykleić je w odpowiednich
miejscach na przygotowanym wcześniej plakacie.
5. Na plakacie można też umieścić informacje takie jak: ilość pracowników szkoły,
nazwisko dyrektora placówki, ilość sal lekcyjnych, stref kreatywności i relaksu itp.
6. Podsumowanie i ewaluacja: uczniowie wyrażają swoją opinię metodą „gadającej
ściany”.
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Komentarz metodyczny
1. N
 p. Hier ist der Computerraum, hier wird hauptsächlich Informatik
unterrichtet/In der Aula findet gerade die Generalprobe statt itd.
3. Nauczyciel przygotowuje plakat ze szkicem/przekrojem budynku, na którym
zaznacza piętra: im Untergeschoss/im Erdgeschoss itd.			
Lekcja najlepiej nadaje się na pierwsze wrześniowe spotkania z grupą.
Ponieważ uczniowie nie znają jeszcze dobrze rozmieszczenia poszczególnych
sal lekcyjnych i innych ważnych miejsc w szkole, można założyć, że te zajęcia
będą miały dla nich duży walor praktyczny. Nauczyciel zwraca szczególną
uwagę na ewentualnych nowych uczniów w klasie/grupie.
6. Forma ewaluacji „gadająca ściana” ma charakter opiniotwórczy. Kilka minut
przed końcem zajęć nauczyciel prosi uczniów, by na karteczkach wyrazili
swoje opinie na temat lekcji: Co Ci się szczególnie podobało podczas lekcji?
Co można jeszcze poprawić? Czy Twoim zdaniem wszystkie cele lekcji zostały
zrealizowane? Jakie słownictwo z dzisiejszej lekcji uważasz za szczególnie
przydatne?

