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Temat lekcji
Nowa aranżacja sali lekcyjnej

Klasa/czas trwania lekcji
Klasa 1/45 minut

Cele
Uczeń:

utrwala słownictwo związane z wyposażeniem sali lekcyjnej,

proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, zachęca,

wyraża swoje opinie i uzasadnia je,

rozwija umiejętność pracy w grupie,

korzysta ze źródeł informacji w języku niemieckim za pomocą TIK,

wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem.

Metody/Techniki/Formy pracy
Praca indywidualna, praca w grupach, praca ze słownikiem, praca z komputerem, praca
w parach, praca w plenum.

Środki dydaktyczne
Słowniki, pisaki, plakaty, na których uczniowie przedstawią wyniki swojej pracy.

Opis przebiegu lekcji
1. Wprowadzenie do tematu: nauczyciel przedstawia cele lekcji i proponuje uczniom
zmianę aranżacji sali lekcyjnej.
2. Prezentacja i ćwiczenia językowe: Zadaniem uczniów jest opracowanie punktów
takich jak: Sitzarrangements/Pflanzen/Farben/(digitale?) Medien/andere
Hilfsmittel itp.
3. Informacje uczniowie przedstawiają skrótowo w formie tabeli, ponieważ będą
je rozwijać w fazie prezentacji. Uczniowie pracują w grupach 3–4-osobowych,
dzieląc pomiędzy sobą zadania.
4. Podsumowanie i ewaluacja: podczas prezentowania przez poszczególne grupy
propozycji zmiany wyglądu sali lekcyjnej uczniowie słuchający wypowiedzi zadają
pytania i zapisują swoje uwagi w zeszycie. Po zapoznaniu się przez uczniów
ze wszystkimi propozycjami przedstawionymi przez grupy, uczniowie wybierają
jedną, uzasadniając swój wybór.
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Komentarz metodyczny
2. Dodatkowo uczniowie mogą sporządzić rysunki, rzuty architektoniczne.
Uczniowie z niepełnosprawnością ruchową korzystają z komputera.
4. Podczas prezentacji nauczyciel sporządza notatki. Po omówieniu przez
uczniów propozycji nauczyciel komentuje i ocenia wyniki pracy uczniów,
zwracając uwagę na błędy językowe, które pojawiały się najczęściej.
Podczas kolejnej lekcji nauczyciel może wykorzystać zdania zawierające
błędy uczniów w ćwiczeniu polegającym na ich znalezieniu i poprawieniu.
Ważne, aby uczniowie mogli rozważyć przedstawione możliwości realizacji
przedstawionych pomysłów. W tym celu nauczyciel przygotowuje krótkie
informacje o możliwościach finansowania pomysłów uczniów bądź uczniowie
samodzielnie na kolejnej lekcji przedstawiają swoje pomysły, oceniając ich
możliwości realizacji.

