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1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła ponadpodstawowa - liceum - klasa I

2. Przedmiot

język obcy nowożytny – francuski

3. Temat zajęć:

Carakter i osobowość

4. Czas trwania zajęć

90 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Temat wynika z podstawy programowej i aktualnie opracowywanego tematu

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Zastosowane technologii TIK pozwala na zaktywizowanie uczniów w procesie dydaktycznym, urozmaica 
zajęcia, co pozytywnie wpływa na motywację uczniów, a także pozwala na efektywną pracę uczniów w 
tym samym czasie.

7. Cel ogólny zajęć

Poszerzenie znajomości słownictwa i struktur dotyczących charakteru

8. Cele szczegółowe zajęć

1. Leksykalny : uczeń poznaje i utrwala słownictwo związane z charakterem i osobowością;
2. Gramatyczny : stosowne i utrwalanie struktur gramatycznych potrzebnych do opisania 

charakteru osoby
3. Komunikacyjny : tworzenie wypowiedzi ustnej
4. Rozumienie tekstu pisanego

9. Metody i formy pracy

Metody pracy: 

metoda komunikacyja 

burza mózgów

ćwiczenia wykorzystujące narzędzia TIK

Formy pracy: 

zbiorowa
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indywidualna 

praca w grupach

10. Środki dydaktyczne

podręcznik - Vocabulaire progressif - niveau intermédiaire

aplikacja Bitmoji do stworzeina swojego awatara 

tablica jambord.google.com

narzędzie wordwall.net do tworzenia banku pytań 

narzędzie wordclouds.com do tworzenia chmury wyrazowej 

narzędzie vocaroo.com do nagrania wypowiedzi ustnej

 

11. Wymagania w zakresie technologii

Platforma Teams - uczniowie łączą się z nauczycielem pracując na komputerze, tablecie 

12. Przebieg zajęć

Aktywność nr 1

Temat:

Rozgrzewka i tworzenie awatara

Czas trwania

20 min

Opis aktywności

Czynności wprowadzające (powitanie, obecność, cele lekcji)

Uczeń podają swoje imię, inni uczniowie proponują znane im już przymiotniki zaczynające się od 
pierwszej litery imienia charakteryzujące dana osobę.

Tworzenie swojego awatara za pomocą aplikacji bitmoji. 

Aktywność nr 2

Temat

Rozmowa o osobowości

Czas trwania

25 min
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Opis aktywności

https://jamboard.google.com/d/1uDKvF9K-Mb08HEWoYrkfBH-EWA4nF8Vwre-JHx94UOg/edit?usp=sharing

(1 jam) Uczniowie opowiadają o sobie, odpowiadają na zadane przez nauczyciela pytania (opisując 
emotikonki). Następnie (2, 3, 4 jam) opisują zdjęcia. (5 jam) uczniowie wyszukują zdjęc i dodają je do 
tablicy, mowiąc o wybranej sobie.

Aktywność nr 3

Temat

Rozumienie tekstu pisanego

Czas trwania

20 min

Opis aktywności

Ćwiczenie wykonane za pomoca www.wordwall.com . Karty zawierają definicje cech oraz zdjęcie owe 
cechy ilustrujące. Uczniowie czytają definicje i proponują słowo, które do nich pasuje.

Aktywność nr 4

Temat

Stworzenie wypowiedzi ustnej

Czas trwania

25

Opis aktywności

Za pomocą narzędzia www.wordclouds.com nauczyciel tworzy chmurę wyrazową zawierającą 
różnorodne cechy charakteru. Uczniowie analizują chmurę i opracowane wcześniej slownictwo i 
struktury gramatyczno-leksykalne z podręcznika. Uczniowie indywidualnie tworzą wypowiedż ustną i za 
pomocą  narzędzia Vocaroo przygotowują i nagrywają tekst, który wraz z ilustrującym ich awatarem 
przesyłają do uczącego.

13. Sposób ewaluacji zajęć

Nagrane wypowiedzi ustne.

14. Licencja

CC BY-NC-SA 4.0 - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 
Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

https://jamboard.google.com/d/1uDKvF9K-Mb08HEWoYrkfBH-EWA4nF8Vwre-JHx94UOg/edit?usp=sharing
http://www.wordwall.com
http://www.wordclouds.com
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl
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16. Materiały pomocnicze

VO._Caractère.pdf

17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej:  Tak
18. Forma prowadzenia zajęć: zdalna

https://lekcjaenter.pl/files/scenariusze/10299/VO._Caractère.pdf

