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1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła ponadpodstawowa - liceum - klasa II

2. Przedmiot

język obcy nowożytny – włoski

3. Temat zajęć:

La salute- zdrowie

4. Czas trwania zajęć

90 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Temat zgodny z podstawą programową i realizowany na zajęciach z języka obcego. Temat zdrowia 
doskonale wpisuje się w tematykę pandemii.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Zastosowanie metody webquestu podczas zdalnego nauczania bardziej angażuje uczniów w procesie 
poznawania nowych często niełatwych treści. Dodatkowo uczeń sam tworzy notatkę, bazę, z której 
będzie czerpał treści. Ponadto zamieszczenie zrealizowanych zadań na platformie TEAMS w notesach 
zajęć przedmiotowych umożliwia nauczycielowi i uczniom wysłuchania, skorygowania i samodzielnej 
poprawy swej wypowiedzi czy to pisemnej czy dźwiękowej.

7. Cel ogólny zajęć

1) Zapoznanie uczniów z tematyką zdrowia, dbania o zdrowie, higieną pracy i snu, pojęciami 
dotyczącymi samopoczucia, części ciała, wyrażeniami, czasownikami, które pozwoliłyby przekazać 
informację rozmówcy i uzyskać od niego informację na ten temat. 2) Temat zdrowia doskonale wpisuje 
się w tematykę pandemii.

8. Cele szczegółowe zajęć

1. Uczeń poznaje wyrażenia i zwroty związane z samopoczuciem, stanem fizycznym i psychicznym. 
Używa je zgodnie z sytuacją

2. Uczeń poznaje części ciała i potrafi wskazać co mu dolega oraz zapytać się i zrozumieć, gdy ktoś 
mów o swoich dolegliwościach.

3. Uczeń rozumie rodzimego użytkownika języka. Potrafi wydobyć informacje szczegółowe z 
materiału audiowizualnego.

4. Uczeń potrafi wyszukać informacje.

9. Metody i formy pracy

https://sites.google.com/view/lasaluteunita5/strona-g%C5%82%C3%B3wna

https://sites.google.com/view/lasaluteunita5/strona-główna
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Indywidualna i / lub  grupowa. 

Uczniowie mogą wykonać zadania w dwuosobowych zespołach, by usprawnić sobie pracę. 

10. Środki dydaktyczne

audio-wizualne, wizualne. 

11. Wymagania w zakresie technologii

komputer, laptop, tablet, ostatecznie smartfon

 

12. Przebieg zajęć

Aktywność nr 1

Temat:

Zadanie 1

Czas trwania

10 minut

Opis aktywności

Uczeń powinien odnaleźć lub przypomnieć sobie odmiany czasowników i wykonać polecenie zgodnie z 
zapisem:

Zadanie 1. 

a) Znajdź w dostępnych źródłach następujące czasowniki:

STARE

AVERE

ESSERE

SENTIRSI

FARE

b) zapisz ich znaczenie

c) zapisz ich odmianę w czasie teraźniejszym

Aktywność nr 2
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Temat

Zadanie 2

Czas trwania

15 minut

Opis aktywności

Wyszukiwanie informacji, gromadzenie słownictwa. Material jest wpomagany środkami wizualnymi.

Zadanie 2. 

a) Obejrzyj rysunek

b) Odnajdź w dostępnych źródłach zaznaczone znakami zapytania części ciała. W przypadku 
wątpliwości czy trudności poniżej zamieściłam listę części ciała, z którymi należy się zapoznać i je 
zapamiętać.

c) Zapisz je w Twoim notesie zajęć

d) Znajdź informacje w języku polskim na temat " UOMO VETRUVIANO" i zanotuj je w notesie zajęć.

Aktywność nr 3

Temat

Zadanie 3

Czas trwania

20 minut

Opis aktywności

Spośród podanych wyrażeń, przy pomocy sugerowanych obrazów (załaczonych do webquestu) 
uczniowie układają proste zdania typu: Boli mnie głowa. Nie mam czasu...

Cos`hai? Co ci dolega? dokładnie co masz? Hai mal di testa? (masz ból głowy) zwrot: avere mal di + 
część ciała - oznacza boleć, mieć ból czegoś.  Z tym czasownikiem poznasz jeszcze takie zwroty jak:

avere mal di gola - mieć ból gardła

avere mal di stomaco - mieć ból żołądka

avere mal di denti - mieć ból zębów
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avere fame - być głodnym

avere sete - być spragnionym

avere caldo - odczuwać ciepło (jest mi ciepło np.)

avere freddo - odczuwać zimno (jest mi zimno np.) 

avere febbre - mieć gorączkę

avere la tosse - mieć kaszel

avere il raffreddore - mieć katar, być przeziębionym, 

avere sonno - być sennym 

avere fretta- spieszyć się = essere di fretta 

avere tempo- mieć czas,  

avere paura (di) - bać się czegoś,  

oraz inne, przydatne w formułowaniu wypowiedzi nt. zdrowia i samopoczucia.

essere malato- być chorym,  

essere stanco- być zmęczonym, 

essere in tempo- być na czas, 

essere in anticipo- być za wcześnie,

essere in ritardo- być spóźnionym, za późno 

avere mal di orecchio- mieć ból ucha, 

avere mal di occhio (d'occhio) - mieć ból oczu (oka), 

avere mal di gamba - mieć ból nogi, 

avere mal di piede - mieć ból stopy, 
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avere mal di mano - mieć ból dłoni, 

avere mal di braccio - mieć ból ręki. 

avere voglia di- mieć ochotę, 

avere intenzione di - mieć zamiar, 

avere bisogno di - potrzebować

Aktywność nr 4

Temat

Zadanie 4

Czas trwania

25 minut

Opis aktywności

a) Co odpowie pesymista, a co optymista na pytanie o samopoczucie? Uczniowie nagrywają mini 
wypowiedzi (po 5 zdań - pesymisty i 5 optymisty) i zmieszczają je w notesach zajęć na TEAMS. 
Nauczyciel sprawdza, ocenia, koryguje, uczniowie dokonują poprawki. 

b) Uczniowie oglądają film - wizyta u lekarza i uzupełniają dialog z lukami:

b) DIALOGO 1

1. Dzień dobry, czy długo pan/ pani czeka? –

Buongiorno, ______________?

2. Nie przyszłam zaledwie 15 minut temu –

No, sono arrivata 15 minuti fa.

3. I dopiero co weszła pewna pani do gabinetu lekarskiego.-

E appena entrata una signora________________.

4. Oto nasza kolej, wchodzimy. – Ecco, e___________________.

5. Co nie gra?

– Cosa c`e` che non va ?

6. Jaki jest problem? – Qual e il ____________?
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7. Przyprowadziłam mojego syna, który ma gorączkę. –

Ho portato mio figlio che ha___________.

8. W porządku oto termometr, zmierzymy gorączkę.-

Va bene, ecco il___________, misurariamo la febbre .

9. Tak, ma 38 stopni. –

Si, ha 38.

10. Teraz osłucham stetoskopem.- Adesso ascolto con lo stetoscopio.

11. Oddychaj głęboko. 

Fai dei __________ profondi.

12. Wdychaj i wydychaj. – Inspira ed espira.

13. Teraz obejrzymy gardło – Adesso vediamo _________.

14. Otwórz buzię. – Apri_______.

15. Ma także zaczerwienione gardło. –

Ha anche la gola infiammata.

16. Doktorze co mu jest? – Dottore cos'ha?

17. Nic poważnego, tylko normalna grypa. –

Niente di grave, solo una normale__________.

18. Vi darò` delle ________per abbassare la febbre

 Dam Wam lekarstwa, by obniżyć gorączkę

19. E si sentirà` subito meglio.-

i od razu poczuje się lepiej.

c) Uczniowie oglądają kolejny fragment i odpowiadają prawa / fałsz

 Dialogo 2. Obejrzyj ciąg dalszy filmu (od 2.06) i odpowiedz VERO (prawda) o FALSO ( fałsz).

1.
Laura  sta bene.

2.
Laura ha mal di testa.

3.
A Laura non fa male lo stomaco.

4.
Laura ha i sintomi da quattro settimane.
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Il dottore le fa fare le analisi del sangue e delle urine ed un’ecografia all’addome.

d) Uczniowie układają dialog w odpowiedniej kolejności. 

d. Dialogo 3. Obejrzyj ciąg dalszy filmu od 3.20 i ułóż dialog w odpowiedniej kolejności.

1.
Sono qui perché ho un brutto raffreddore e la tosse.

2.
Si, un mese fa.

3.
Ha fatto il vaccino antinfluenzale?

4.
Allora, ecco la ricetta.

5.
Mi sento molto stanco.

6.
In farmacia le daranno le medicine necessarie.

7.
Le misuro anche la pressione.

8.
Si, vedo le prescrivo uno sciroppo per la tosse.

Zapisują  kolejność w zeszycie, po czym nagrywają dialog.

 

13. Sposób ewaluacji zajęć

Uczniowie rozwiązują test oraz ankietę ewaluacyjną.

https://forms.gle/gi4TVWrMajE7jAaZ6

https://forms.gle/dRz4JFsJnjwzDMqj9

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

Zadanie w podsumowaniu zawiera test, w którym umieszczono dwa filmy z you tube, do których 
ułożyłam pytania. W jednym z nich starsza Włoszka radzi w jaki sposób uniknąć zakażenia 
koronoawirusem, jak się uczyć w domu, jak postepować (nr 2). Niekiedy to zadanie może wydać się zbyt 
trudne, dlatego proponuję obejrzeć razem film na kolejnych zajęciach, a wtedy uczniowie, którzy łatwo 
poddali sie i nie wykonali dokładnie tego zadania z pewnością sprobuja raz jeszcze je wykonać. 

1. Che tipo di persona in quarantena sei? https://youtu.be/Yz_N1o4NoEM

2. Cosa fare ai tempi di coronavirus  https://youtu.be/-e0JJUi9ZYw

https://forms.gle/gi4TVWrMajE7jAaZ6
https://forms.gle/dRz4JFsJnjwzDMqj9
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl
https://youtu.be/Yz_N1o4NoEM
https://youtu.be/-e0JJUi9ZYw
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16. Materiały pomocnicze
17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej:  Nie
18. Forma prowadzenia zajęć: zdalna


