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Temat lekcji
Bez smartfonu ani rusz.
Grupa, miejsce i czas trwania lekcji: Klasa 7 szkoły podstawowej – wariant
podstawy programowej II.1. (kontynuacja z klas I–III) / sala lekcyjna z tablicą
multimedialną / 45 min
Cel główny: Uczeń korzysta z nowoczesnych aplikacji, wysyła wiadomości tekstowe
w języku niemieckim.
Cele szczegółowe
Uczeń:
 wykonuje zadania przy pomocy kodów QR i na kartach pracy,
 współdziała w parach,
 uzyskuje i udziela informacji,
 znajduje w tekście określone informacje,
 wymienia pozytywne i negatywne strony korzystania ze smartfonów,
 wie, w jakich miejscach nie powinno się korzystać z urządzeń telekomunikacyjnych,
 wykorzystuje techniki samodzielnej pracy,
 rozwija umiejętności posługiwania się TIK.
Metody/Techniki/Formy pracy
Metoda okręgu, praca na smartfonach, praca indywidualna, praca w parach, praca
zbiorowa.
Środki dydaktyczne
Smartfony, strona do tworzenia zadań interaktywnych oraz z użyciem kodów QR
https://learningapps.org, komputer z dostępem do Internetu, rzutnik.
Opis przebiegu lekcji
Czynności organizacyjne
N wita się z U i sprawdza obecność.
Wprowadzenie do tematu
N rozpoczyna zajęcia od ćwiczenia przypominającego treści poprzedniej lekcji.
U skanują kod QR z kartki wywieszonej na tablicy i wykonują ćwiczenie na swoich
smartfonach. N zapisuje temat lekcji i wyjaśnia jej cele.
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Prezentacja i ćwiczenia językowe
N zapisuje na tablicy pytanie: Do czego potrzebne są nam w życiu smartfony?
U podają przykłady i zapisują je w zeszycie. Następnie U czytają tekst o pozytywach
i negatywach korzystania ze smartfonów. Wykonują ćwiczenie wielokrotnego
wyboru. Następnie U zapisują w tabeli na tablicy i na kartach pracy dobre i złe strony
telefonów na podstawie wcześniej czytanego tekstu oraz swoich przykładów. N zadaje
U pytanie gdzie nie wolno, bądź gdzie nie powinno się korzystać ze smartfonów.
U zapisują swoje pomysły na tablicy.
Część podsumowująca
Na podsumowaniu lekcji uczniowie siadają w okręgu. Każdy z uczniów odpowiada
na pytanie: Czy wyobrażasz sobie życie bez smartfonu?
Zadanie domowe
Zadanie domowe polega na narysowaniu rzeczy, która mogłaby zastąpić
w dzisiejszych czasach smartfon i napisać co miałoby to być i dlaczego.
Ewaluacja
W części ewaluacyjnej uczniowie wysyłają do siebie wiadomość SMS czy lekcja im się
podobała czy też nie.

Komentarz metodyczny






Ćwiczenia na kodach QR można w łatwy sposób przygotować przy pomocy strony
https://learningapps.org. Znając poziom uczniów i tematykę zajęć sami tworzymy
ćwiczenie adekwatne do potrzeb U.
W części podsumowującej U odpowiadają twierdząco lub przecząco, ale podają
także powód, dlaczego wyobrażają sobie bądź nie, życie bez telefonu. U zdolny
może poszerzyć swoją odpowiedź podając kilka powodów.
Wariant dostosowania do ucznia z SPE: N zapisuje przykłady tekstu w części
ewaluacyjnej na tablicy.

