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1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła ponadpodstawowa - liceum - klasa II

2. Przedmiot

język obcy nowożytny – włoski

3. Temat zajęć:

Cosa hai fatto di bello ieri?

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Temat jest zgodny z podstawą programową.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Możliwość nauczania zdalnego. Temat może być realizowany także podczas nauczania stacjonarnego.

7. Cel ogólny zajęć

Uczeń poznaje na zasadzie obserwacji i eksperymentu zasady tworzenia czasu przeszłego. Ponieważ są 
to pierwsze zajęcia zakres treści ogranicza się do reguły popularnych czasowników przechodnich w 
bardzo prostych konstrukcjach zdaniowych. Zgłębia kompetencje TIK ( forma ESCAPE ROOM 
wirtualnego) oraz pielęgnuje kompetencje miękkie jak więź społeczna z grupą rówieśniczą, wspólne 
zainteresowania, sposób spędzania i organizacja dnia w czasie izolacji wywołanej pandemią 
koronawirusa.

8. Cele szczegółowe zajęć

1. Uczeń rozumie proste treści w czasie przeszłym dotyczące czynności dnia codziennego.
2. Uczeń odkrywa regułę tworzenia czasu przeszłego.
3. Uczeń tworzy samodzielne wypowiedź. Zbiera i zapamiętuje podstawowe informacje dotyczące 

nowego zagadnienia.

9. Metody i formy pracy

1. Zadanie 1 - praca samodzielna - rozwiązywanie quizu w LEARNINGAPPS.
2. Zadanie 2 - praca wraz z innymi uczestnikami ESCAPE ROOMU wirtualnego - zamieszczanie zdjęć, 

pielęgnowanie więzi grupowej.
3. Zadanie 3 - ankieta podsumowująca wiadomości z 2 zadań oraz ankieta zbierajaca opinię nt. tej 

formy pracy samodzielna.

10. Środki dydaktyczne

Metoda escape roomu wirtualnego



2

11. Wymagania w zakresie technologii

https://sites.google.com/view/cosa-hai-fatto-di-bello-ieri/compito-3

Smartfon, tablet, laptop, komputer.

12. Przebieg zajęć

Aktywność nr 1

Temat:

1. Quiz w aplikacji LEARNINGAPPS. - MILIONERZY

Czas trwania

10 minut

Opis aktywności

Uczniowie grają w MILIONERÓW wybierając jedną poprawną z czterech proponowanych.

Np. Oglądałeś film?

Hai visto la foto?

Hai guardato il fiim?

Hai ascoltato la musica?

Hai pranzato?

https://learningapps.org/display?v=p8ku4k76221

Aktywność nr 2

Temat

2. LA MIA GIORNATA- Padlet - zamieszczenie zdjęcia sugerującego swoją wczorajszą aktywność.

Czas trwania

10 minut

Opis aktywności

Uczeń zamieszcza zdjęcie sugerujące jego wczorajszą aktywność. To może być np. zdjęcie filiżanki z 
kawą, albo prysznica, komputera, książki... itp.

Na kolejnych zajęciach uczniowie będą tworzyli zdania do tych zdjęci, a nauczyciel będzie korygował, 
podpowiadał, prostował, wyjaśniał.

https://padlet.com/anitaperlikowska1974/e0vxa2t2gdifmxmp

https://sites.google.com/view/cosa-hai-fatto-di-bello-ieri/compito-3
https://learningapps.org/display?v=p8ku4k76221
https://padlet.com/anitaperlikowska1974/e0vxa2t2gdifmxmp
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Aktywność nr 3

Temat

Ankieta 1- zebranie wiadomości o czasie PASSATO PROSSIMO

Czas trwania

10 minut

Opis aktywności

Ankieta w formularzach Google ma na celu uporządkować i zebrać obserwacje uczniów. Pytania są 
jednokrotnego wyboru lub prawda / fałsz. Ostatnie pytanie zmusza ucznia do refleksji i utworzenia 
samodzielnie zdania do ćwiczenia 2, które będzie kontrolowane, omawiane i korygowane przez 
nauczyciela na kolejnych zajęciach.

https://forms.gle/gNjKX9qdKdvK9QYV8

Aktywność nr 4

Temat

ANKIETA 2 - badająca opinię nt. tego typu zajęć.

Czas trwania

Opis aktywności

Ankieta w formularzach Google ma na celu przekazać informację zwrotną nauczycielowi czy tego typu 
ćwiczenia znajdują poklask u uczniów.

https://forms.gle/7RQk8gQW43U5ThTA7

13. Sposób ewaluacji zajęć

Analiza ankiet.

Kontrola zadania 2 z uczestnikami na kolejnych zajęciach. 

Omówienie ćwiczeń, przykładów, wypowiedzi.

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

Escape room nadaje się do wykorztstania na pierwszych, wstępnych zajęciach z czasem przeszłym, ale 
może też pokazać za jakiś czas uczniom, jakiego dokonali progresu, gdyż ćiwczenie będzie dla nich 
łatwe, sprawi im frajdę. Dodatkowo można rozbudować, utrudnić zadanie drugie o opowiedzenie/ 

https://forms.gle/gNjKX9qdKdvK9QYV8
https://forms.gle/7RQk8gQW43U5ThTA7
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl
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ułożenie  historii ze zdjęć zamieszczonych przez uczestników.  

16. Materiały pomocnicze

Passato_prossimo_jest_to_czas_przeszly_dokonany_zlozony.docx
Passato_prossimo___compito.docx

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

https://lekcjaenter.pl/files/scenariusze/16805/Passato_prossimo_jest_to_czas_przeszly_dokonany_zlozony.docx
https://lekcjaenter.pl/files/scenariusze/16805/Passato_prossimo___compito.docx

