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1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła ponadpodstawowa - liceum - klasa I

2. Przedmiot

język obcy nowożytny – francuski

3. Temat zajęć:

Nazwy zawodów, prezentacja rodziny

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu
6. Uzasadnienie zastosowania technologii
7. Cel ogólny zajęć

Zapoznanie uczniów ze słownictwem dotyczącym wykonywanych zawodów.

8. Cele szczegółowe zajęć

1. Uczniowie poznają nowe słownictwo związane z wykonywanymi zawodami.
2. Uczniowie potrafią stworzyć zdania opisujące wykonywane zawody przez członków rodziny.
3. Uczniowie potrafią poinformować i zapytać o zawód wykonywany przez poszczególnych członków 

rodziny, używając czasowników nieregularnych etre i avoire.

9. Metody i formy pracy

metody praktyczne – służą umożliwieniu bezpośredniego poznania rzeczywistości i rozwijaniu 
umiejętności przydatnych w codziennej praktyce życiowej.

10. Środki dydaktyczne

Komputer, internet, podreczniki.

11. Wymagania w zakresie technologii

Komputer, internet.

12. Przebieg zajęć

Aktywność nr 1

Temat:

Poznanie nowego słownictwa dotyczącego zawodów
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Czas trwania

15 minut

Opis aktywności

Uczniowie poprzez platformę Youtube poznają nowe słownictwo związane z zawodami w rozdzieleniu na 
rodzaj męski i rodzaj żeński. Powtarzają wsolnie za lektorem nowe słownictwo ucząc się wymowy i 
przepisują je do zeszytu.

s://www.youtube.com/watch?v=V1FWkmQRVlg 

Aktywność nr 2

Temat

Tworzenie krótkich dialogów. Praca z dokumentem autentycznym.

Czas trwania

10 minut

Opis aktywności

Uczniowie łączą się w pary i przygotowują krótkie rozmowy na temat zawodów znajdujących się na 
obrazkach. Zadają pytanie o wykonywany zawód lub odpowiadają na takie pytanie na podstawie 
zamieszczonych zdjęć. Przygotowane dialogi przedstawiają na forum klasy.

 

http://lefildufle.files.wordpress.com/2012/03/metiers5.jpg?w=450 

Aktywność nr 3

Temat

Jaki zawód wykonują członkowie twojej rodziny? Wypowiedz ustna.

Czas trwania

10 minut

Opis aktywności

Na podstawie drzewa genaologicznego uczniowie opowiadają jaki zawód wykonują poszczególne osoby 
z ich rodziny. Przymominają sobie jednocześnie słownictwo dotyczące człownków rodziny dodając w 
opisie zawód wykonywany. Utworzone zdania zapisują w zeszycie i na końcu przedstawiają je na forum 
klasy.

https://www.youtube.com/watch?v=V1FWkmQRVlg
http://lefildufle.files.wordpress.com/2012/03/metiers5.jpg?w=450


3

http://francuskiprzykawie.blogspot.com/2015/10/rodzina.html

 

Aktywność nr 4

Temat

Krzyżówka

Czas trwania

10 minut

Opis aktywności

Uczniowie rozwiązują krzyżówke używając nowo poznanego słownictwa dotyczącego nazw zawodów. 
Rozwiązanie krzyżówki odsyłają zwrotnie.

 

https://i.pinimg.com/originals/b0/b0/f2/b0b0f26a16849c91a6095c5ebcffed6d.jpg 

13. Sposób ewaluacji zajęć

Uczniowie poznali nowe słownictwo związane z zawodami. Opowiadają o wykonywanym zawodzie przez 
członków rodziny.

14. Licencja

CC BY-NC 4.0 - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza
16. Materiały pomocnicze
17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej:  Nie
18. Forma prowadzenia zajęć: zdalna

https://i.pinimg.com/originals/b0/b0/f2/b0b0f26a16849c91a6095c5ebcffed6d.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pl

