
1

Autor/autorka

Grażyna Stelmach

1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła ponadpodstawowa - liceum - klasa I

2. Przedmiot

język obcy nowożytny – francuski

3. Temat zajęć:

Ma maison - opis pomieszczeń w moim domu.

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Temat jest zgodny z podstawą programową dla III etapu edukacyjnego -(mieszkanie, pomieszczenia i 
wyposażenie). Uczniowie poznają słownictwo dotyczące wyposażenia domu i utrwalają słownictwo z 
zakresu nazw pomieszczeń.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Zastosowanie TIK wzbogaca lekcję o nowoczesne techniki, urozmaica ćwiczenia w czasie lekcji. Pozwala 
na wykorzystanie różnych urządzeń takich jak laptop, smartfon , tablet zarówno w nauczaniu 
stacjonarnym jak i zdalnym. TIK przyciąga uwagę uczniów i usprawnia pracę nauczyciela.

7. Cel ogólny zajęć

Poznanie i zastosowanie słownictwa związanego z opisywaniem pomieszczeń.

8. Cele szczegółowe zajęć

1. Uczeń poznaje nowe słownictwo związane z wyposażeniem pomieszczeń
2. Uczeń doskonali umiejętność korzystania z aplikacji TIK
3. Uczeń utrwala słownictwo do tej pory poznane
4. Uczeń doskonali umiejętność opisywania i wypowiedzi ustnej

9. Metody i formy pracy

praca w parach/pokojach na platformie teams
praca indywidualna
ćwiczenia interaktywne

10. Środki dydaktyczne

praca z aplikacją LearningApps
praca z aplikacją Wordwall
podręcznik C'est parti 1
praca z aplikacją Forms
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11. Wymagania w zakresie technologii

laptop, smartfon lub tablet z dostępem do Internetu
dostęp do platformy Teams ( w przypadku pracy zdalnej )

 

12. Przebieg zajęć

Aktywność nr 1

Temat:

Wprowadzenie do zajęć

Czas trwania

10 min

Opis aktywności

1. Powitanie uczniów.
2. Przypomnienie słownictwa poznanego wcześniej dotyczącego nazw pomieszczeń.Wykonanie 

ćwiczenia w aplikacji Learningapps https://learningapps.org/watch?v=pym2t07k521
3. Podanie tematu lekcji.

Aktywność nr 2

Temat

Poznanie słownictwa z zakresu nazw mebli i urządzeń

Czas trwania

15 min

Opis aktywności

1. Zapoznanie uczniów z celami lekcji.
2. Wprowadzenie nowego słownictwa - podręcznik C'est parti 1 - étape 5 . Uczniowie zapoznają się z 

nazwami mebli i sprzętów.
3. Ćwiczenie w aplikacji Wardwall  https://wordwall.net/play/12247/143/979 , w której przypasowują 

nazwy sprzętów o odpowiedniego pomieszczenia.
4. Nauczyciel zadaje po jednym pytaniu wybranym osobom na temat sprzętu, któy znajduje się we 

wskazanym przez niego pomieszczeniu.

Aktywność nr 3

Temat

https://learningapps.org/watch?v=pym2t07k521
https://wordwall.net/play/12247/143/979
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Opis pomieszczeń - wypowiedź ustna

Czas trwania

15 min

Opis aktywności

1. Uczniowie dzielą się w pary / pokoje na platformie Teams.
2. Korzystają z podręcznika C'est parti1  - étape 5 i opisują w grupach jedno ze zdjęć 

przedstawiających pomieszczenie.
3. Następnie przedstawiciele każdej grupy opisują zdjęcie na forum grupy. 

Aktywność nr 4

Temat

Podsumowanie

Czas trwania

5 min.

Opis aktywności

1. Nauczyciel w celu podsumowania i utrwalenia zadaje pytania dotyczące sprzętów i mebli, które 
się znajdują bądź nie w wybranych pomieszczeniach.

2. Zadaje zadanie domowe. Uczniowie mają dokonać opisu jednego z pomieszczeń we własnym 
domu, lub z wybranego przez nich zdjęcia.

13. Sposób ewaluacji zajęć

Krótka ankieta w aplikacji Forms 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4P8whhE8nkSfSAvfjAmLtxHC9a6eKF9Itr_dxi5l6opUM1pOUk9UUzNZMk0zUlBDUDY0QldBRkpSViQlQCN0PWcu

 

 

 

 

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://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4P8whhE8nkSfSAvfjAmLtxHC9a6eKF9Itr_dxi5l6opUM1pOUk9UUzNZMk0zUlBDUDY0QldBRkpSViQlQCN0PWcu
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl
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Scenariusz może zostać wykorzystany zarówno przy użyciu podręcznika C'est parti 1, jak i każdego 
innego lub materiałów własnych w zakresie słownictwa i zdjęć dotyczących nazw pomieszczeń, mebli i 
urządzeń.

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


