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1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła ponadpodstawowa - liceum - klasa I

szkoła ponadpodstawowa - technikum - klasa I

2. Przedmiot

język obcy nowożytny – francuski

3. Temat zajęć:

Les loisirs - słownictwo związane ze spędzaniem wolnego czasu i zainteresowaniami.

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Temat jest zgodny z programem nauczania języka francuskiego jako drugiego języka obcego w szkole 
ponadpodstawowym oraz z bieżącym planem nauczania.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Technologia informacyjna wspomaga efektywne przekazywanie wiedzy, zwłaszcza w przypadku nauki 
języka obcego. Dzięki zastosowaniu TIK uczniowie chętniej uczą się słownictwa, mogą przyswajać je w 
sposób aktywny oraz powtarzać je w dowolnym momencie dzięki użyciu różnych aplikacji internetowych.

7. Cel ogólny zajęć

Poznanie słownictwa związanego z zainteresowaniami i sposobami spędzania wolnego czasu.

8. Cele szczegółowe zajęć

1. Uczeń poznaje i utrwala słownictwo związane z zainteresowaniami i sposobami spędzania 
wolnego czasu.

2. Uczeń potrafi nazwać wskazane na ilustracji nazwy gier, aktywności, sportów i instrumentów 
muzycznych.

3. Uczeń rozwija swoje umiejętności związane z wykorzystywaniem na lekcji narzędzi TIK (aplikacje 
jamboard, quizlet i mentimeter)

9. Metody i formy pracy

Metody pracy: elementy kształcenia wyprzedzającego, mapa pojęciowa, narzędzia TIK

Formy pracy: indywidualna, w parach

10. Środki dydaktyczne

- tablica interaktywna
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- podręcznik interaktywny ehachettefle – En action 1 

- aplikacja quizlet 

- aplikacja jamboard, 

- aplikacja mentimeter

11. Wymagania w zakresie technologii

- tablica interaktywna 

- tablica tradycyjna + kreda lub markery

- komputer z rzutnikiem

- smartfony uczniów z dostępem do Internetu

- aplikacje: jamboard, quizlet i mentimeter (po stronie nauczyciela)

Do przeprowadzenia zajęć nie jest niezbędna pracownia komputerowa. Nie wymaga się specjalnych 
ustawień/przepustowości Internetu.

12. Przebieg zajęć

Czynności wstępne i organizacyjne

Sprawdzenie listy obecności, podanie i zapisanie tematu lekcji, zapoznanie uczniów z celami lekcji. (ok. 
5 min)

Aktywność nr 1

Temat:

Wprowadzenie - odwołanie się do pracy samodzielnej uczniów (kształcenie wyprzedzające)

Czas trwania

10 min

Opis aktywności

Na poprzedniej lekcji uczniowie otrzymali pracę domową – każdy z nich miał przygotować 10 nazw 
czynności, które można wykonywać w wolnym czasie (samych rzeczowników). Uczniowie mieli 
skorzystać ze słownika internetowego PONS:

 słownik pons

 

Każdy z uczniów podczas aktywności korzysta ze swojego smartfona. Uczniowie otrzymują link do 
aplikacji Jamboard, gdzie mają za zadanie przyporządkować wybrane przez nich słownictwo do jednej z 
czterech kategorii: les sports (sporty), les instruments de musique (instrumenty muzyczne), les jeux 

https://pl.pons.com/tłumaczenie
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(gry), les activités (aktywności).

 

jamboard - les loisirs 

Aktywność nr 2

Temat

Wspólne przeanalizowanie i uzupełnienie nowo poznanego słownictwa

Czas trwania

10 min

Opis aktywności

Uczniowie wspólnie z nauczycielem przeglądają uzupełnione strony w aplikacji Jamboard oraz wspólnie 
tłumaczą je i zapisują w postaci mapy pojęciowej na tablicy.
 
Nauczyciel dodaje do mapy pojęć dodatkowe słownictwo na podstawie listy zamieszczonej w 
podręczniku „En action 1”.

Aktywność nr 3

Temat

Utrwalenie nowo poznanego słownictwa

Czas trwania

10 min

Opis aktywności

Uczniowie łączą się w pary i korzystają z jednego smartfona. Na tablicy interaktywnej nauczyciel 
wyświetla kod QR lub kod do wpisania w aplikacji lub na stronie internetowej quizlet.live. Uczniowie 
mają za zadanie w jak najszybszym czasie dopasować odpowiednie nazwy czynności związanych z 
czasem wolnym i zainteresowaniami do obrazków przedstawiających odpowiednie słownictwo. Wygrywa 
para, która zrobi to najszybciej.

Link do quizleta: 

quizlet - les loisirs

Aktywność nr 4

https://jamboard.google.com/d/17_6cTnsOIMj60N62rkJ9EP9l0lprvTkgzmDEJ_0ZHBQ/viewer?f=0
https://quizlet.com/_bl6brx?x=1jqt&i=37c9iq
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Temat

Sprawdź co umiesz!

Czas trwania

5 min

Opis aktywności

Uczniowie otrzymują link do aplikacji mentimenter. Każdy z nich ma za zadanie wpisać 3 nowo poznane 
słowa, które pamięta z przeprowadzonej przed chwilą lekcji. Następnie są one wyświetlone w postaci 
„chmury słów”. 

link do aplikacji: mentimeter - chmura 

Podsumowanie lekcji

Wspólnie z nauczycielem uczniowie analizują powstałą dzieki aplikacji mentimeter i ich odpowiedziom 
"chmurę słów" oraz sprawdzają, które ze słów pojawia się najczęściej i zostało zapamiętane przez 
największą ilość uczniów biorących udział w lekcji.

13. Sposób ewaluacji zajęć

Ankieta w aplikacji forms: ankieta - ewaluacja

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

Scenariusz skierowany szczególnie do nauczycieli języka francuskiego korzystających z podręcznika z 
serii "En action".

16. Materiały pomocnicze
17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej:  Nie
18. Forma prowadzenia zajęć: dowolna

https://www.menti.com/h7q7aovf9y
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yprryOnK5EGfHpiXp8unTAA0vGIy_oBMjBrHtDcMYmlUM1hLVjQyRlZCSTMxODBITU0xM0k0UEJLSS4u
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl

