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1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła ponadpodstawowa - liceum - klasa I

2. Przedmiot

język obcy nowożytny – włoski

3. Temat zajęć:

Che tempo farà domani?

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Temat zgodny z podstawą programową, wynikający z rozkładu materiału.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

1. Aktywizacja uczniów dzięki zastosowaniom narzędzi TIK. 2. Wykorzystanie różnych źródeł informacji. 
3. Ułatwienie zapamiętywania treści z lekcji dzięki środkom audiowizualnym

7. Cel ogólny zajęć

1. Poszerzenie zasobu środków językowych umożliwiających realizację tematu lekcji. 2. Utrwalenie 
słownictwa związanego z pogodą 3. Uczniowie będą potrafili powiedzieć jaka jest pogoda, temperatura, 
wykorzystując poznane na zajęciach słownictwo.

8. Cele szczegółowe zajęć

1. Poznanie zasobu leksykalnego związanego z pogodą.
2. Opis mórz, wiatrów, temperatury i części świata.
3. Opis pogody.

9. Metody i formy pracy

1. Praca indywidualna i grupowa z wykorzystaniem TIK.
2. Wykorzystanie plików graficznych.
3. Ćwiczenia interaktywne - quizzy.

10. Środki dydaktyczne

1. Podręcznik Nuovo Progetto Italiano 1 a Libro dello studente 
2. Płyta CD z podręcznika Nuovo Progetto Italiano 1a Libro dello studente. 
3. Pliki graficzne z platformy Pinterest.
4. Quizzy pozwalające na naukę poprzez zabawę - platforma https://learningapps.org/
https://learningapps.org/17147118
https://learningapps.org/18658839

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/17147118
https://learningapps.org/18658839
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11. Wymagania w zakresie technologii

Smartphone lub tablet z dostępem do Internetu.

12. Przebieg zajęć

Aktywność nr 1

Temat:

Fasa wstępna

Czas trwania

5 min

Opis aktywności

1. Powitanie w języku włoskim Buongiorno.
2. Sprawdzenie obecności - Presenza di allievi nel registro elettronico - presente - obecny/a - assente- 
nieobecny/a

Aktywność nr 2

Temat

Wprowadzenie

Czas trwania

5 min

Opis aktywności

1. Rozgrzewka językowa - wybrani uczniowie odczytują zadaną pracę domową.
2. Przedstawienie tematu lekcji. Zapisanie na tablicy tematu Che tempo farà domani?
3. Omówienie celu lekcji oraz sposobu pracy.

Aktywność nr 3

Temat

Prezentacja i systematyzacja.

Czas trwania

Opis aktywności

1. Nauczyciel w celu zapoznania uczniów z omawianym zagadnieniem związanym z prognozą pogody 
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przedstawia plik graficzny Pinterest - Il meteo  https://pl.pinterest.com/pin/540783867734904256/
2. Nauczyciel prosi o otwarcie podręcznika Nuovo Progetto Italiano 1b Libro dello studente na stronie 
81 następnie omawia słownictwo związane z a)previsioni del tempo: sereno, variabile, nuvoloso, 
pioggia, temporale, neve, nebbia;
b) mari:  Adriatico, Tirreno - calmo, mosso, molto mosso 
c) venti: deboli, moderati, forti
d) temperature - in diminuzione, stabili, in aumento
3. Nauczyciel omawia tabelkę zamieszczoną w podręczniku Libro dello studente w ćwiczeniu 3 strona 
82 esercizio 3 pagina 82

Aktywność nr 4

Temat

Fasa ćwiczeń

Czas trwania

18

Opis aktywności

1. Nauczyciel prosi uczniów o otwarcie podręcznika Libro dello studente Nuovo Progetto Italiano 1a i 
indywidualne wykonanie ćwiczenia 1 strona 81 esercizio 1 pagina 81 w tym celu prosi o odsłuchanie 
nagrania 29. z płyty CD zamieszczonego w podręczniku. Ascoltare il dialogo e indicare quali 
affermazioni sono corrette. Nauczyciel prosi ucznia o odczytanie poprawnych odpowiedzi.
2. Nauczyciel prosi o wykonanie ćwicznia 2 strona 81 esercizio 2 pagina 81 w tym celu prosi o 
odsłychanie nagrania 30 z płyty CD zamieszczonego w podręczniku. Ascoltare le previsioni del tempo e 
abbinare le illustrazioni alle parole. Następnie prosi wybranego ucznia o odczytanie odpowiedzi. 
3. Nauczyciel prosi uczniów o wykonanie ćwiczeń interaktywnych z platformy https://learningapps.org/
https://learningapps.org/18658839

https://learningapps.org/17147118

13. Sposób ewaluacji zajęć

1. Nauczyciel przypomina jaki zakres materiału został zrealizowany na lekcji i prosi o powtórzenie 
materiału.
2. Uczniowie mają za zadanie przyswojenie sobie materiału z lekcji.
3. Nauczyciel żegna się z uczniami w języku włoskim Arrivederci.
4.  Uczniowie odpowiadają ArrivederLa.

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

https://pl.pinterest.com/pin/540783867734904256/
https://learningapps.org/18658839
https://learningapps.org/18658839
https://learningapps.org/17147118
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl

