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Temat lekcji
Zmiany klimatyczne

Klasa/czas trwania lekcji
Klasa 4/2x45 minut

Cele
Uczeń:

opisuje zagrożenia i sposoby ochrony środowiska naturalnego,

wymienia katastrofy ekologiczne, klęski żywiołowe,

wyraża swoje opinie i uzasadnia je,

pyta o zdanie, zgadza się lub nie zgadza się z osądami innych osób,

komentuje wypowiedzi uczestników dyskusji,

rozwija umiejętność pracy w grupie,

korzysta ze słownika,

wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem.

Metody/Techniki/Formy pracy
Burza mózgów, praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach, praca z TIK.

Środki dydaktyczne
Komputer z dostępem do Internetu, rzutnik, rysunek satyryczny „In Gottes Hand”
ze strony https://energiewende-rocken.org/einfaelle-ausfaelle-krimskrams/,
prezentacja ze strony https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2017–05/klimawandelerderwaermung-co2-meeresspiegel-fakten-beweise, stanowiska komputerowe
z dostępem dla każdego ucznia, ewentualnie smartfony, karta pracy zawierająca zwroty
przydatne w dyskusji.

Opis przebiegu lekcji
1. Wprowadzenie do tematu: nauczyciel wyświetla na tablicy rysunek satyryczny
przedstawiający rozgniewanego Boga i człowieka, po czym prosi uczniów
o interpretację rysunku.
2. Prezentacja i ćwiczenia językowe: nauczyciel zapisuje na tablicy słowo Klimawandel
i prosi uczniów o podanie innych słów łączących się ze słowem Klima, np.:
Klimaveränderung, Klimaskeptiker, Klimaanlage itp.
3. Następnie nauczyciel podkreśla słowo Klimaskeptiker i prosi uczniów o wyjaśnienie
go. W kolejnej fazie lekcji nauczyciel rozdaje uczniom krótkie autentyczne
komentarze czytelników na temat zmian klimatycznych i prosi o rozpoznanie
stanowiska autorów tekstów, tzn. czy wierzą we wpływ człowieka na zmiany
klimatyczne, czy uważają, że człowiek nie ma na nie wpływu.
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4. Podczas pracy z tekstami uczniowie podkreślają słowa klucze, które pomogą
uzasadnić przyporządkowanie stanowisk. Nauczyciel wyświetla rozwiązania
na tablicy. Uczniowie sami sprawdzają poprawność rozwiązań.
5. Nauczyciel zaprasza do zapoznania się z treścią prezentacji na stronie 		
www.zeit.de oraz komentarzami znajdującymi się pod prezentacją w celu
przygotowania się do dyskusji na temat wpływu człowieka na zmiany klimatu.
Uczniowie pracują w parach.
6. Następnie, po przygotowaniu się do udziału w dyskusji, nauczyciel dzieli klasę
na grupy Klimasünder i Klimaretter.
7. Nauczyciel, wcielając się w rolę moderatora, rozpoczyna dyskusję i kieruje nią.
8. Podsumowanie i ewaluacja: uczniowie podsumowują wynik dyskusji.

Komentarz metodyczny
3. Teksty komentarzy dla uczniów z dysfunkcją wzroku powinny być powiększone.
6. Podział na grupy: przy pomocy karteczek zawierających słówka związane
z tematyką ochrony środowiska.
7. Podczas dyskusji nauczyciel zwraca uwagę na kulturę wypowiedzi. Uczniowie
wycofani zostają zachęceni przez nauczyciela słowem, gestem.
8. Nauczyciel może poprosić jednego ucznia o obserwowanie dyskusji,
sporządzanie notatek w celu dokonania podsumowania dyskusji (zadanie
może być powierzone uczniowi szczególnie zdolnemu). Ewaluacja według
przygotowanych pytań, które nauczyciel zadaje uczniom, chętni uczniowie
odpowiadają: Jak czułem się podczas dyskusji? Co pomagało mi w dyskusji?
Co przeszkadzało mi w dyskusji?

