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Temat lekcji
Moje zielone otoczenie.
Grupa, miejsce i czas trwania lekcji: Klasa 6 szkoły podstawowej – wariant
podstawy programowej II.1. (kontynuacja z klas I–III) / Miejski ogród botaniczny /
4 godziny
Cel główny: Uczeń poznaje słownictwo związane ze światem roślin i zwierząt.
Cele szczegółowe
Uczeń:
 współdziała w parach, w grupie,
 uzyskuje i przekazuje informacje,
 utrwala wiadomości dotyczące opisu drogi,
 rozwija zdolności manualne,
 wykorzystuje techniki samodzielnej pracy,
Metody/Techniki/Formy pracy
Metoda obserwacyjna, praktyczna, obrazowa, burza mózgów, praca indywidualna,
w parach, zbiorowa.
Środki dydaktyczne
Koce, karty pracy, kartki, markery.
Opis przebiegu lekcji
Czynności organizacyjne
N wita się z U i sprawdza obecność.
Wprowadzenie do tematu
Lekcja rozpoczyna się od rozłożenia koców piknikowych. N zadaje pytanie U: W jakim
celu przyszliśmy do ogrodu? N mówi uczniom jaki jest temat lekcji i wyjaśnia jej cele.
Prezentacja i ćwiczenia językowe
U wykonują w parach ćwiczenie na karcie pracy, które polega na połączeniu nazw
roślin ze zdjęciami. Następnie grupa zostaje podzielona na drużyny. Każda z drużyn
otrzymuje od N sakiewkę ze skarbem. Podczas gdy jedna z nich wyrusza, by ukryć
skarb, reszta grupy zjada smakołyki na pikniku. Gdy wszystkie grupy schowają swoje
skarby, tworzą mapę jak dojść do sakiewki.
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Zadanie domowe
Zadanie domowe polega na wklejeniu do zeszytu karty pracy z tematem lekcji.
Ewaluacja
W części ewaluacyjnej lekcji uczniowie odpowiadają ustnie na trzy krótkie pytania:
1. Co podobało mi się na zajęciach najbardziej. 2. Co w ogóle mi się nie podobało.
3. Co sprawiło mi problem.

Komentarz metodyczny




W czasie tworzenia w języku niemieckim mapy do skarbu, U zapisują nazwy
roślin, które można spotkać w pobliżu ich kryjówki oraz określają kierunek. Każda
z drużyn, która dotrze do celu, otrzymuje oceny oraz nagrodę w postaci „Skarbu”.
Mogą to być cukierki bądź materiały papiernicze, w zależności od tego, czym
dysponujemy.
Wariant dostosowania do ucznia z SPE: N przygotowuje dla U pomoc w postaci
napisanych na kartce przykładowych informacji, które uczeń może wykorzystać
na mapie.

