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Temat lekcji
Planujemy wycieczkę klasową

Klasa/czas trwania lekcji
Klasa 2/2x45 minut

Cele
Uczeń:

właściwie używa słownictwa związanego z planowaniem wycieczki,

proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje,

wyraża swoje opinie i uzasadnia je,

znajduje w tekście określone informacje,

wymienia i rozpoznaje atrakcje turystyczne wybranego kraju niemieckojęzycznego,

rozwija umiejętność pracy w grupie,

wyraża i uzasadnia swoje zdanie na temat propozycji wycieczek,

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
Komputer z dostępem do Internetu, rzutnik, słowniki, plakaty, na których uczniowie
przedstawią wyniki swojej pracy.

Opis przebiegu lekcji
1. Wprowadzenie do tematu: nauczyciel proponuje uczniom zaplanowanie trzydniowej
wycieczki do jednego z krajów niemieckojęzycznych.
2. Prezentacja i ćwiczenia językowe: zadaniem uczniów jest szczegółowe opisanie
poszczególnych punktów programu, uwzględniając np. zakwaterowanie i jego
standard, wyżywienie, środki transportu, ubezpieczenie, koszt wycieczki.
3. Informacje uczniowie zapisują jako słowa klucze, pomocne podczas tworzenia
wypowiedzi ustnej.
4. Uczniowie pracują w grupach kilkuosobowych, dzielą pomiędzy sobą zadania.
5. Podczas prezentowania przez poszczególne grupy ofert wycieczki, uczniowie
słuchający wypowiedzi zadają pytania i zapisują swoje uwagi w zeszytach.
6. Podsumowanie: po zapoznaniu się przez uczniów ze wszystkimi prezentacjami,
uczniowie wybierają jedną, według nich najlepszą, uzasadniając swój wybór.
7. Ewaluacja: podczas kolejnej lekcji, nauczyciel może wykorzystać zdania zawierające
błędy uczniów w ćwiczeniu polegającym na ich znalezieniu i poprawieniu.
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Komentarz metodyczny
4. Dodatkowym zadaniem jest znalezienie w Internecie zdjęć wybranych
przez uczniów atrakcji turystycznych, zapisanie ich na pulpicie komputera
znajdującego się w sali lekcyjnej. Zdjęcia zostaną wykorzystane dodatkowo
podczas prezentacji planu wycieczki.
5. W trakcie prezentacji nauczyciel sporządza notatki.
6. Po dokonaniu przez grupę wyboru najatrakcyjniejszej wycieczki nauczyciel
komentuje i ocenia wyniki pracy uczniów, zwracając uwagę na błędy językowe,
które pojawiały się najczęściej.
7. Nauczyciel nie ocenia błędów ortograficznych w prezentacjach w przypadku
ucznia z dysleksją.

