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Temat lekcji
Mój filmowy/książkowy vlog (cz.2) (My film/book vlog /part2/)
Klasa IV (poziom B1+)
Czas trwania lekcji
45 min
Cele ogólne:
stworzenie własnego vloga filmowego/książkowego, utrwalenie i poszerzenie
słownictwa związanego z filmem i literaturą
Cele szczegółowe:
w oparciu o podstawę programową:
1. Uczeń posługuje się dość bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych,
gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację
pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematu: kultura (twórcy i ich dzieła).
2. Uczeń tworzy proste, spójne i logiczne, w miarę płynne wypowiedzi ustne:
opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska; opowiada o czynnościach,
doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości; przedstawia fakty
z przeszłości i teraźniejszości; opisuje upodobania; wyraża i uzasadnia swoje opinie
i poglądy, wyraża i opisuje uczucia i emocje; stosuje formalny lub nieformalny styl
wypowiedzi adekwatnie do sytuacji.
3. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym również
za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.
4. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia
wyrazów z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy lub internacjonalizmów)
i strategie kompensacyjne, w przypadku gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu
(np. upraszczanie formy wypowiedzi, zastępowanie innym wyrazem, opis,
wykorzystywanie środków niewerbalnych).
Metody/Techniki/Formy pracy
praca w parach, praca indywidualna
Środki dydaktyczne
projektor multimedialny i ekran podłączony do komputera nauczyciela, z dostępem
do Internetu, telefony komórkowe
Opis przebiegu lekcji
5. Wprowadzenie (5 min) Nauczyciel pyta jakie filmy/książki uczniowie wybrali
do recenzji, sprawdza postęp pracy.
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6. Przygotowanie i nagrywanie własnego vloga (35 min) Uczniowie w parach
nagrywają vlogi wg własnego pomysłu. Nauczyciel zwraca uwagę, by uczniowie
w parach tak podzielili się rolami, by każdy z nich mógł się wypowiedzieć.
7. Podsumowanie projektu (5 min) Nauczyciel prosi o przesłanie vlogów lub
przegranie ich na komputer szkolny. Pyta czy uczniowie są zadowoleni ze swojej
pracy? Co było dla nich najtrudniejsze?

Komentarz metodyczny
Jest to kontynuacja lekcji Mój filmowy/książkowy vlog Zakłada się, że podczas
pierwszej lekcji uczniowie zamknęli początkowy etap projektu.
Jeszcze jedną kolejną godzinę lekcyjną warto przeznaczyć na wspólne oglądanie
vlogów i przekazanie konstruktywnej informacji zwrotnej. Można przeprowadzić
w klasie głosowanie na najciekawszy vlog. Zaleca się połączenie oceny sumującej
z oceną kształtującą, przy czym informacja zwrotna może być przekazywana ustnie
po każdym obejrzanym vlogu, a nauczyciel może zachęcać też uczniów do wyrażania
własnych opinii, zwracając jednak uwagę na odpowiednie zachowanie. Nauczyciel
powinien uwzględnić indywidualne dostosowania wymogów edukacyjnych
i kryteriów oceniania u uczniów z SPE.

