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Temat zajęć/lekcji:
Mon métier (Mój zawód)
Klasa / czas trwania zajęć/lekcji: klasa II, 1x45 min
Cele
Komunikacyjne: Uczeń potrafi współdziałać w grupie w pozalekcyjnych językowych
pracach projektowych.
Cele leksykalne: Uczeń opanowuje podstawowe słownictwo dotyczące swojego
przyszłego zawodu.
Cele wychowawcze: Uczeń ćwiczy umiejętność pracy w grupie.
Metody/Techniki/Formy pracy
BYOD, planowego powtarzania wspomaganego komputerowo, m-learning, praca
projektowa (kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, kompetencje
w zakresie wielojęzyczności, kompetencje cyfrowe, kompetencje w zakresie
przedsiębiorczości i kompetencje w zakresie uczenia się); praca w małych grupach.
Środki dydaktyczne
aplikacja do nauki słownictwa np. TinyCards; przygotowany wcześniej przez grupy
uczniów zestawy fiszek.
Opis przebiegu zajęć/lekcji
Czynności wstępne:
sprawdzenie listy obecności; rozgrzewka językowa: zapytanie o samopoczucie kolegi
z ławki.
Wprowadzenie do nowego tematu: Poszczególne grupy uczniów prezentują
przygotowany przez nie zestawy fiszek. Na wcześniejszych zajęciach nauczyciel
podzielił klasę na grupy i przydzielił im zakres tematyczny zadania, np. w szkole
gastronomicznej jedna grupa przygotowuje słownictwo dotyczące obsługi klienta,
druga potraw, a trzecia napojów.
Zasadnicza część lekcji:
Uczniowie wykonują zadania za pomocą aplikacji do nauki słownictwa ze wszystkich
przygotowanych tematów samodzielnie lub w małych grupach (w zależności od
liczby dostępnych urządzeń: smartfonów i tabletów). Wśród proponowanych typów
ćwiczeń są: dopasowanie słowa do obrazka, wybór poprawnej odpowiedzi spośród
proponowanych, odpowiedzi na pytania itp.
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Podsumowanie
Nauczyciel prosi uczniów, aby zapisali na kartkach wszystkie zapamiętane słowa,
następnie uczniowie wymieniają się nimi.
Zakończenie lekcji, praca domowa:
Uczniowie mają za zadanie sprawdzić poprawność zapisanych przez kolegę słów ze
słownikiem i ocenić pracę.

Komentarz metodyczny
Nauczyciel nadzoruje wykonywane ćwiczenia przez uczniów, w razie problemów
pomaga młodzieży. Udziela także informacji zwrotnej dotyczącej wiedzy
i umiejętności uczniów. Osoba, która zapisze najwięcej poprawnych słów otrzyma
plus za pracę na lekcji.
W przypadku ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nauczyciel pomaga
mu w czytaniu poleceń i treści zadań, sprawdza, czy uczeń rozumie polecenia,
wydłuża czas na pracę nad poszczególnymi zadaniami, zapisuje trudne, nowe terminy
na tablicy, zwraca uwagę na poprawność zapisów oraz dostosowuje ćwiczenia
utrwalające.
Przy ocenie ucznia o SPE nauczyciel stosuje zasadę indywidualizacji. Przy jej
wystawieniu bierze pod uwagę indywidualne osiągnięcia ucznia oraz zdobyte przez
niego nowe umiejętności, wkład pracy, zainteresowanie i aktywność na zajęciach.

