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Temat lekcji
W autobusie

Klasa/czas trwania lekcji
Klasa 1/2x45 minut

Cele
Uczeń:

reaguje na polecenia,

stosuje tryb rozkazujący,

określa kontekst wypowiedzi,

znajduje w tekście określone informacje,

przedstawia sposób postępowania,

przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku
polskim,

rozwija umiejętność pracy w grupie,

wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem.

Metody/Techniki/Formy pracy
Odgrywanie scenek, praca w parach, praca w grupach, praca w plenum.

Środki dydaktyczne
Komputer z dostępem do Internetu, rzutnik, odcinek Im Bus z serii Mein Weg nach
Deutschland https://www.goethe.de/prj/mwd/de/deu/mse/fo1.html, karty pracy
z ćwiczeniami, transkrypcja filmu, pisaki do tablic suchościeralnych.

Opis przebiegu lekcji
1. Wprowadzenie do tematu: wchodzący do sali uczniowie zauważają umieszczone
na ścianach żółte karteczki, na których zapisane są reguły zachowania w środkach
komunikacji publicznej, np.: Nutzen Sie das Geländer/Alkohol und Rauchen sind
hier nicht gestattet/Blockieren Sie nicht die Türen itd. Zadaniem uczniów jest
wskazanie miejsc, w których można zobaczyć tak sformułowane prośby.
2. Nauczyciel zapisuje propozycje na tablicy. Po zakończonej pracy nauczyciel zostawia
możliwe rozwiązania na tablicy i zaprasza do pracy z filmem Im Bus.
3. Prezentacja i ćwiczenia językowe: uczniowie otrzymują karty pracy z ćwiczeniami
oraz transkrypcję filmu. Następnie uczniowie przypominają sobie zasady tworzenia
trybu rozkazującego, rozwiązując kilka ćwiczeń gramatycznych z podanymi
przykładami rozwiązań.
4. Dodatkowym zadaniem uczniów jest zwizualizowanie, zastosowanie mnemotechniki
itp. w celu utrwalenia reguł tworzenia trybu rozkazującego czasowników
regularnych, nieregularnych, rozdzielnie złożonych.
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5. Swoje propozycje uczniowie wypracowują w grupach, prezentując je na stolikach
uczniowskich za pomocą kolorowych pisaków do tablic suchościeralnych.
6. Podsumowanie i ewaluacja: po zaprezentowaniu przez grupy swoich rozwiązań
uczniowie sami wybierają technikę, która najbardziej pomogła im w zapamiętaniu
reguł i sporządzają notatki w zeszycie.

Komentarz metodyczny
2. Uczeń z dysfunkcją słuchu otrzymuje transkrypcję tekstu.
3. Nauczyciel może wykorzystać istniejące zadania przygotowane przez Goethe
Institut lub stworzyć nowe.
6. Aby sprawdzić, w jakim stopniu uczniowie zapamiętali słownictwo podczas
lekcji, nauczyciel prosi uczniów o zapisanie 10–15 zwrotów, słów w języku
polskim na karteczkach i zapisanie swojego imienia. Nauczyciel zbiera karteczki
i rozdaje je losowo pośród uczniów. Ich zadaniem jest przetłumaczenie
zwrotów i słów na język niemiecki. Poprawność sprawdzają autorzy zadań.

