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1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła ponadpodstawowa - liceum - klasa I

2. Przedmiot

język obcy nowożytny – włoski

3. Temat zajęć:

Che ora e`?

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Wybór tematu wynika z realizacji podstawy programowej.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Aktywizacja uczniów dzięki narzędziom TIK. Użyte ćwiczenia wspomagają i ułatwiają zapamiętywanie 
słownictwa. Możliwość nauczania zdalnego. Temat może być realizowany także podczas nauczania 
stacjonarnego.

7. Cel ogólny zajęć

Uczeń poznaje na zasadzie obserwacji i eksperymentu zasady odpowiedzi na pytanie "Która godzina". 
Uczeń utrwala poznane wcześniej formy liczebników głównych, niezbędne do tworzenia godzin w j. 
włoskim. Uczniowie współpracują w małych grupach poprzez zastosowanie pokojów w aplikacji Teams.

8. Cele szczegółowe zajęć

1. Uczeń potrafi liczyć w j.włoskim
2. Uczeń potrafi udzielić odpowiedzi na pytanie "Która jest godzina?"
3. Uczeń potrafi dobrać właściwą odpowiedź do rysunku przedstawiającego zegar

9. Metody i formy pracy
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1. Zadanie 1 - uczeń utrwala na zasadzie zabawy formy liczebników głównych niezbędne do tworzenia 
godzin (rozwiązywanie quizu z quizizz 
https://quizizz.com/join/quiz/60747e2967fed3001ba8295e/start?studentShare=true)
2. Zadanie 2 - uczeń ogląda materiały zamieszczone na platformie padlet (filmik na temat godzin, 
gotowe przykłady godzin) oraz rozwiązują zamieszczone zadanie (łączenie w pary). 
https://padlet.com/magdalenabialorudzka2020/lpqwvbv9zf8b2jjc
3. Zadanie 3 - uczniowie w grupach 2-osobowych analizują przedstawione w formie graficznej i słownej 
godziny i samodzielnie dochodzą do tego jak tworzyć godziny w j.włoskim (zadanie 1/39 podrędcznik: 
Nuovo Progetto Italiano 1)
4. Praca domowa - uczeń podane godziny przedstawia w formie zdań. 
https://forms.gle/ZTWnCjkGhw1H1BR36

10. Środki dydaktyczne

Metoda quizu, który pozwala na utrwalenie materiału poprzez zabawę.
Analiza materiałów w formie filmików, grafik.
Rozwiązywanie zadań poprzez formularz google.
Praca z podręcznikiem.

11. Wymagania w zakresie technologii

Smartfon, tablet, laptop, komputer.

12. Przebieg zajęć

Aktywność nr 1

Temat:

Quiz w aplikacji Quizizz - liczebniki główne powtórzenie.

Czas trwania

5 minut

Opis aktywności

Uczeń utrwala na zasadzie zabawy formy liczebników głównych niezbędne do tworzenia godzin 
(rozwiązywanie quizu z Quizizz 
https://quizizz.com/join/quiz/60747e2967fed3001ba8295e/start?studentShare=true)

Aktywność nr 2

Temat

Zapoznanie się z zasadami tworzenia godzin - Padlet.

Czas trwania

15 minut

https://quizizz.com/join/quiz/60747e2967fed3001ba8295e/start?studentShare=true)
https://padlet.com/magdalenabialorudzka2020/lpqwvbv9zf8b2jjc
https://forms.gle/ZTWnCjkGhw1H1BR36
https://quizizz.com/join/quiz/60747e2967fed3001ba8295e/start?studentShare=true)
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Opis aktywności

Uczeń ogląda materiały zamieszczone na platformie padlet (filmik na temat godzin, gotowe przykłady 
godzin) oraz rozwiązują zamieszczone zadanie (łączenie w pary). 
https://padlet.com/magdalenabialorudzka2020/lpqwvbv9zf8b2jjc

Aktywność nr 3

Temat

Praca w parach z podręcznikiem - Teams

Czas trwania

10 minut

Opis aktywności

Uczniowie w grupach 2-osobowych analizują przedstawione w formie graficznej i słownej godziny  
(zadanie 1/39 podrędcznik: Nuovo Progetto Italiano 1).

Aktywność nr 4

Temat

Kontrola pracy z nauczycielem.

Czas trwania

15 minut

Opis aktywności

Sprawdzenie wykonanych na lekcji zadań oraz zadanie pracy domowej - google forms - 
https://forms.gle/ZTWnCjkGhw1H1BR36

13. Sposób ewaluacji zajęć

Ankieta - sprawdzenie poziomu przyswojenia zrealizowanego materia?u i poziomu zadowolenia 
uczniów z metod nauczania na niej zastosowanych

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

Zamieszczone zadania można w łatwy sposób rozbudować, dostosowując do poziomu i zaangażowania 
grupy.

16. Materiały pomocnicze

https://padlet.com/magdalenabialorudzka2020/lpqwvbv9zf8b2jjc
https://forms.gle/ZTWnCjkGhw1H1BR36
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl
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17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej:  Nie
18. Forma prowadzenia zajęć: dowolna


