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Temat zajęć/lekcji:
Je m’intéresse à … (Interesuję się…)
Klasa / czas trwania zajęć/lekcji
klasa II, 1x45 min
Cele
Komunikacyjne: Uczeń potrafi krótko i spójnie opowiedzieć o swoich upodobaniach,
ilustrując wypowiedź prezentacją multimedialną.
Cele leksykalne: Uczeń wykorzystuje poznane słownictwo do zaprezentowania
swoich zainteresowań.
Cele wychowawcze: Uczeń ćwiczy umiejętność samodzielnej pracy nad
kompetencjami językowymi.
Metody/Techniki/Formy pracy
e-learning, praca projektowa (kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia
informacji, kompetencje w zakresie wielojęzyczności, kompetencje cyfrowe,
kompetencje w zakresie przedsiębiorczości i kompetencje w zakresie uczenia się);
praca samodzielna.
Środki dydaktyczne
program do tworzenia prezentacji multimedialnych, np. Prezi, komputer, rzutnik.
Opis przebiegu zajęć/lekcji
Czynności wstępne:
sprawdzenie listy obecności; rozgrzewka językowa: uczniowie wymieniają jak
najwięcej słów na podaną literę.
Wprowadzenie do nowego tematu: Nauczyciel przedstawia uczniom dwuminutową
prezentację swoich zainteresowań. Odpowiada na ewentualne pytania.
Zasadnicza część lekcji:
Wszyscy uczniowie po kolei przedstawiają krótkie prezentacje swoich zainteresowań.
Zadają pytania kolegom i odpowiadają na nie.
Podsumowanie
Nauczyciel pyta poszczególnych uczniów o zainteresowania kolegów i koleżanek
z grupy.
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Zakończenie lekcji, praca domowa:
Uczniowie mają za zadanie przygotować krótką relację z lekcji – napisać po dwa
zdania o zainteresowaniach każdego z kolegów.

Komentarz metodyczny
Nauczyciel słucha prezentacji uczniów, w razie niezrozumienia przez grupę pomaga
uczniom.
Sugerowane ustawienie ławek w półkole, aby w środku powstała przestrzeń dla osoby
prezentującej. Uczniowie ze SPE powinni siedzieć blisko miejsca wygłaszania
i przedstawiania prezentacji.
Nauczyciel ocenia prezentacje uczniów pod względem staranności przygotowania,
włożonego wysiłku w ich przygotowanie i formę prezentacji. Każdy uczeń otrzymuje
informację o mocnych i słabych stronach swojego wystąpienia.

