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Temat lekcji
Moja mama pracuje w szpitalu.
Grupa, miejsce i czas trwania lekcji: Klasa 6 szkoły podstawowej – wariant
podstawy programowej II.1. (kontynuacja z klas I–III) / sala lekcyjna z tablicą
multimedialną / 45 min
Cel główny: Poznaje miejsca pracy charakterystyczne dla danego zawodu.
Cele szczegółowe
Uczeń:
 wykonuje zadania na tablicy multimedialnej i na kartach pracy,
 współdziała w parach,
 określa kontekst wypowiedzi,
 tworzy proste pytania, dotyczące miejsca pracy,
 wykorzystuje techniki samodzielnej pracy,
 utrwala nazwy zawodów, zaimki dzierżawcze oraz przyimki z celownikiem,
 rozwija umiejętności posługiwania się TIK.
Metody/Techniki/Formy pracy
Metoda wizualna, burza mózgów, praca na tablicy multimedialnej, praca
indywidualna, w parach, w grupie, praca zbiorowa.
Środki dydaktyczne
Komputer z dostępem do Internetu, tablica multimedialna, słowniki, karty pracy,
karteczki z nazwami zawodów.
Opis przebiegu lekcji
Czynności organizacyjne
N wita się z U i sprawdza obecność.
Wprowadzenie do tematu
N zapisuje na tablicy słowo „Beruf”. U zapisują skojarzenia związane z nim. Następnie
N zapisuje temat lekcji i określa jej cele.
Prezentacja i ćwiczenia językowe
 Na tablicy multimedialnej pojawiają się wcześniej wymienione zawody.
Po dotknięciu danego zawodu U słuchają krótkiego tekstu o miejscu pracy
i czynnościach wykonywanych w tym zawodzie. Ich zadaniem jest połączenie
zawodu z miejscem pracy.
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Następnie N tłumaczy U stosowanie przyimków z celownikiem, przy określaniu
miejsca pracy. U wykonują w parach ćwiczenia z lukami. Ich zadanie polega
na prawidłowym użyciu przyimka z odpowiednim rodzajnikiem. Następnie
U wykonują kolejne ćwiczenia na tablicy multimedialnej. Ich zadanie polega
na wstawieniu brakujących liter w miejsca pracy.

Część podsumowująca
U losują karteczki z nazwami zawodów. Ci, którzy wybiorą takie same, siadają
w grupach 3–4-osobowych i rozmawiają ze sobą na temat zawodów wykonywanych
przez rodziców i miejsc pracy.
Zadanie domowe
Uczniowie piszą o zawodach i miejscach pracy wykonywanych przez rodziców oraz
wykonują rysunek.
Ewaluacja
Przy wyjściu z klasy N zawiesza kartkę, na której U zaznaczają kreseczki przy buzi
uśmiechniętej, obojętnej i smutnej, dokonując tym samym ewaluacji lekcji.

Komentarz metodyczny










Nazwy zawodów U poznali na wcześniejszych zajęciach. Ćwiczenie metodą burzy
mózgów jest przypomnieniem treści poprzednich lekcji.
W czasie wykonywania ćwiczenia na tablicy multimedialnej jedni uczniowie
podchodzą pojedynczo do poszczególnych przykładów, a reszta klasy pracuje
na kartach pracy słuchając przykładów z tablicy i łącząc odpowiednio punkty.
U zdolny otrzymuje w czasie lekcji dodatkowe ćwiczenie polegające
na dopasowaniu zawodów do miejsc pracy i czynności oraz zapisanie połączonych
przykładów pełnymi zdaniami. (Zadanie wykracza poza podstawę programową.)
Zadanie z podziałem na grupy może być realizowane w części podsumowującej
lekcję. Jeden z uczniów zadaje pytanie: Kim jest z zawodu twój tata/twoja mama?
Gdzie pracuje?
Ważne, by w grupie każdy zadał dwa pytania i na dwa odpowiedział.
Wariant dostosowania do ucznia z SPE: uczeń, który nie potrafi wizualnie
przedstawić zawodu i miejsca pracy, może wykonać zadanie w oparciu o wycinki
z gazet czy druk z Internetu.

