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Temat lekcji
Nazywam się…

Klasa/czas trwania lekcji
Klasa 1/45 minut

Cele
Uczeń:

nawiązuje kontakty towarzyskie,

opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości
i teraźniejszości,

opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty i miejsca,

wyraża upodobania,

opowiada o marzeniach i planach na przyszłość,

przedstawia siebie i inne osoby,

uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia.

Metody/Techniki/Formy pracy
Praca w parach, praca w plenum.

Środki dydaktyczne
Koce, poduszki, ławka, gra dydaktyczna – kartki z informacjami na temat nauczyciela.

Opis przebiegu lekcji
1. Wprowadzenie do tematu: po przerwie nauczyciel pyta uczniów czekających przed
salą lekcyjną, czy mają ochotę wybrać się z nim na szkolne podwórko.
2. Prezentacja i ćwiczenia językowe: uczniowie zajmują miejsca na trawie, ławeczkach
itp. Nauczyciel przystępuje do przedstawienia się grupie za pomocą liczb
i pojedynczych słów zapisanych na osobnych kartkach, np.: April, Greta, 28 itp.
Zadaniem uczniów jest odgadnięcie, jakie fakty z życia nauczyciela symbolizują
pokazane liczby i słowa.
3. Po zgadnięciu wszystkich faktów nauczyciel proponuje, żeby uczniowie przedstawili
fakty dotyczące ich życia w formie rysunku, np. swoje zainteresowania, najlepszego
przyjaciela itp. i pokazali rysunek osobie siedzącej obok. Jej zadaniem jest
odgadnięcie, co przedstawiają rysunki, tak jak to miało miejsce wcześniej, podczas
ćwiczenia z nauczycielem.
4. Podsumowanie i ewaluacja: po zakończeniu pracy w parach uczniowie opowiadają
na forum grupy, czego dowiedzieli się o swoim partnerze.
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Komentarz metodyczny
1. Lekcja najbardziej nadaje się na pierwsze wrześniowe spotkanie z grupą.
Można wykorzystać sprzyjającą pogodę i usiąść z grupą na podwórku
szkolnym wśród zieleni.

