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Temat lekcji
Czas na samodzielne uczenie się

Klasa/czas trwania lekcji
Klasa 1, 2, 3, 4/3x45 minut

Cele
Uczeń:

rozwija umiejętność pracy w grupie,

korzysta ze słownika,

wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem.

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

Środki dydaktyczne
Smartfony, słowniki, komputer z dostępem do Internetu, aplikacje takie jak
https://kahoot.it, https://quizlet.com/pl, https://quizizz.com/.

Opis przebiegu lekcji
1. Wprowadzenie do tematu: nauczyciel proponuje uczniom stworzenie materiałów
dydaktycznych, które będzie można wykorzystać podczas lekcji.
2. Prezentacja i faza ćwiczeń: po wykonaniu zadania uczniowie prezentują wyniki
swojej pracy, rozwiązują przygotowane quizy i testy online lub w formie papierowej.
3. Podsumowanie i ewaluacja: po prezentacji uczniowie oceniają swoje prace,
zastanawiając się, co można jeszcze poprawić, co szczególnie się udało, co było
najtrudniejsze oraz jak podobało im się zadanie.

Komentarz metodyczny
1. Quizy o tematyce krajoznawczej, quizy o tematyce związanej
z zainteresowaniami uczniów (informatyka, medycyna, astronomia itp.) testy
gramatyczne, krzyżówki. Uczniowie rozwijają samodzielność w uczeniu się,
wytrwałość, wiarę we własne możliwości. Ponieważ nie czują się obserwowani
i oceniani przez nauczyciela, mogą pracować w spokojnej atmosferze,
dostosowując tempo pracy do swoich możliwości. Przy podziale na grupy
nauczyciel powinien umożliwić wszystkim uczniom wyrównaną i efektywną
pracę.

