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1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła ponadpodstawowa - liceum - klasa I

szkoła ponadpodstawowa - liceum - klasa II

2. Przedmiot

język obcy nowożytny – francuski

3. Temat zajęć:

Części ciała-ćwiczenia utrwalające

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu
6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Lekcja jest bardziej interesująca, żywa, rywalizacja, chęć zdobycia nagrody w postaci wyniku motywuje 
uczniów do pracy

7. Cel ogólny zajęć

Utrwalenie słownictwa związanego z częściami ciała.

8. Cele szczegółowe zajęć

1. Rozumienie ze słuchu
2. Rozumienie i kojarzenie z obrazkiem poszczególnych słów pisanych
3. Użycie słów w tworzeniu tekstu-opisu postaci

9. Metody i formy pracy

Metody aktywizujące: mapa skojarzeń, graficzny zapis, gra dydaktyczna

Forma: praca indywidualna

 

10. Środki dydaktyczne

wzrokowo-słuchowe: zdjęcia, plansze, ilustracje, nagrania

11. Wymagania w zakresie technologii

Uczniowie pracują indywidualnie, każdy musi miec dostep do własnego urządzenia

12. Przebieg zajęć



2

Aktywność nr 1

Temat:

Piosenka przypominająca poznane wcześniej słownictwo

Czas trwania

3 minuty

Opis aktywności

https://www.youtube.com/watch?v=bChrAwLzoSo&feature=youtu.be    

   

Aktywność nr 2

Temat

Skojarzenie obrazka ze słowem-ze słuchu

Czas trwania

10 minut

Opis aktywności

http://resource.download.wjec.co.uk.s3.amazonaws.com/vtc/2013-
14/wjec_02/eng/templates/multipleChoiceImageAndAudio-Vocab/p-body-illness2.html

 

http://resource.download.wjec.co.uk.s3.amazonaws.com/vtc/2013-
14/wjec_02/eng/templates/multipleChoiceImage-Vocab/p-body-illness.htm

Aktywność nr 3

Temat

Połącz elementy

Czas trwania

10 minut

Opis aktywności

 

https://www.youtube.com/watch?v=bChrAwLzoSo&feature=youtu.be
http://resource.download.wjec.co.uk.s3.amazonaws.com/vtc/2013-14/wjec_02/eng/templates/multipleChoiceImageAndAudio-Vocab/p-body-illness2.html
http://resource.download.wjec.co.uk.s3.amazonaws.com/vtc/2013-14/wjec_02/eng/templates/multipleChoiceImageAndAudio-Vocab/p-body-illness2.html
http://resource.download.wjec.co.uk.s3.amazonaws.com/vtc/2013-14/wjec_02/eng/templates/multipleChoiceImage-Vocab/p-body-illness.html
http://resource.download.wjec.co.uk.s3.amazonaws.com/vtc/2013-14/wjec_02/eng/templates/multipleChoiceImage-Vocab/p-body-illness.html
http://resource.download.wjec.co.uk.s3.amazonaws.com/vtc/2013-14/wjec_02/eng/templates/multipleChoiceImage-Vocab/p-body-illness.html
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https://wordwall.net/fr/resource/2890571/le-corps

https://learningapps.org/watch?v=p6x7qjd8317

 

 

  

Aktywność nr 4

Temat

Opis postaci z uzyciem powtórzonych słów

Czas trwania

10 minut

Opis aktywności

https://fr.educaplay.com/ressources-pedagogiques/751171-les_parties_du_corps_a1.html

https://www.allgemeinbildung.ch/fach=fra/Corps_humain_01a.htm

 

https://www.didierlatitudes.com/exercices/latitudes1/unite-11-latitudes1/decrire-quelquun-2/

 

 

 

13. Sposób ewaluacji zajęć

Po kazdym ćwiczeniu wyświetlany jest wynik w różnych formach najczęściej procentowy, przyznawane " 
medale", podany czas wykonania ćwiczenia, wskazane poprawne i błędne odpowiedzi. Nauczyciel 
momoże poprosic o przesłanie zdjęć wyników końcowych, lub monitorować i notować wyniki na bieżąco.

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

Przed rozpoczęciem aktywności dobrze jest powtórzyc słówka na sucho. Słownictwo było wprowadzone 
wcześniej, ta lekcja ma na celu utrwalenie materiału

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

https://wordwall.net/fr/resource/2890571/le-corps
https://wordwall.net/fr/resource/2890571/le-corps
https://learningapps.org/watch?v=p6x7qjd8317
https://learningapps.org/watch?v=p6x7qjd8317
https://fr.educaplay.com/ressources-pedagogiques/751171-les_parties_du_corps_a1.html
https://fr.educaplay.com/ressources-pedagogiques/751171-les_parties_du_corps_a1.html
https://www.allgemeinbildung.ch/fach=fra/Corps_humain_01a.htm
https://www.didierlatitudes.com/exercices/latitudes1/unite-11-latitudes1/decrire-quelquun-2/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl
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Uwagi do scenariusza po jego realizacji

Do tej lekcji można dodać jeszcze 2 krótkie aktywności np. na uzupełnienie tekstu słowami 
wpisywanymi i z użyciem wyrażenia " avoir mal..."


