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Temat lekcji
Jak się uczyć?
Klasa/czas trwania lekcji
Klasa 1, 2, 3, 4/45 minut

Cele
Uczeń:

dokonuje samooceny,

ocenia użyteczność różnych strategii nauczania,

dokonuje autorefleksji nad własną pracą,

wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem.

Metody/Techniki/Formy pracy
Praca indywidualna, praca w grupie.

Środki dydaktyczne
Kartki, arkusze szarego papieru, kredki, pisaki, klej, nożyczki, filmy z portalu YouTube:
Lerntipps Deutsch lernen mit Ida (Pomodoro-Technik, To-Dos, Belohnungstechnik),
https://www.youtube.com/watch?v=JRkJ7vXpRl4, Vokabeln richtig lernen,
Vokabelbilder, Karteikarten https://www.youtube.com/watch?v=y-gpRJcwE6I.

Opis przebiegu lekcji
1. Wprowadzenie do tematu: nauczyciel pokazuje uczniom podręcznik do nauki języka
niemieckiego, z którym pracował, gdy był w wieku swoich obecnych uczniów. Krótko
analizuje jego zawartość i porusza temat metod i strategii uczenia się, które kiedyś
sam stosował.
2. Prowadzący przedstawia cele lekcji, prosi uczniów o zastanowienie się, jakie metody
nauki stosują, jakie strategie ich zdaniem są godne polecenia.
3. Prezentacja i ćwiczenia językowe: uczniowie dzielą się swoimi doświadczeniami
w małych grupach i zapisują nazwy metod na plakacie, ze wskazaniem,
w opanowaniu jakich umiejętności dana metoda sprawdza się najlepiej.
4. Następnie grupy wymieniają się plakatami i zapoznają się z zapisaną na nich
treścią.
5. W kolejnym punkcie lekcji nauczyciel proponuje obejrzenie dwóch filmów,
w których prezentowane są różne metody uczenia się (nauczyciel dostosowuje
długość filmów do potrzeb grupy).
6. Podsumowanie i ewaluacja: po obejrzeniu filmów uczniowie dopisują poznane
metody do plakatu i dokonują oceny (np. stawiając obok metody kolorową kropkę
pisakiem) wszystkich metod pod kątem ich przydatności i wpisują swoje imiona
obok metody, z której często korzystają.
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Komentarz metodyczny
5. YouTube: Deutsch lernen mit Ida: 				
https://www.youtube.com/watch?v=JRkJ7vXpRl4 			
Vokabeln richtig lernen: 							
https://www.youtube.com/watch?v=y-gpRJcwE6I			
Istotne jest, aby podczas tej lekcji nauczyciel nie oczekiwał odpowiedzi od razu
po zadaniu pytania. Odpowiednia ilość czasu danego uczniom pozwala
wypracować zadowalające wyniki, ponieważ wynika z głębszych przemyśleń,
a nie ze spontanicznych reakcji. Nauczyciel zwraca uwagę na uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przygotowując dla nich inne zestawy
skutecznych metod nauczania.
6. Uczniowie mogą przygotować pokaz omawianych metod w formie
np. satyrycznej, plastycznej, śpiewanej itd.
.

