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1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła ponadpodstawowa - liceum - klasa I

2. Przedmiot

język obcy nowożytny – włoski

3. Temat zajęć:

Dove abiti?

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Wynika z konieczności realizacji podstawy programowej oraz z rozkładu materiału.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Narzędzia TIK służą aktywacji uczniów. Lekcja możliwa do przeprowadzenia zarówno stacjonarnie, jak i 
zdalnie.

7. Cel ogólny zajęć

Uczeń poznaje słownictwo związane z jedzeniem i piciem oraz utrwala poznane wcześniej zasady 
gramatyczne.

8. Cele szczegółowe zajęć

1. Uczeń poznaje włoskie nazwy pomieszczeń w domu.
2. Uczeń poznaje po włosku cechy pomieszczeń w domu.
3. Uczeń utrwala gramatyczna regułę zgodności liczby i rodzaju przymiotnika i rzeczownika.

9. Metody i formy pracy

1. Metoda audiowizualna
1. Praca grupowa z TIK
3. Praca indywidualna z TIK

10. Środki dydaktyczne

1. Podręcznik "Nuovo Progetto Italiano 1A" wyd. Edilingua / Nowela
2. Youtube.pl kanał Edilingua
3. Platforma ZPE.gov.pl
4. Aplikacja Learningapps.com
5. Platforma Wodrwall.com

11. Wymagania w zakresie technologii
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Komputer Z DOSTĘPEM DO INTERNETU
Rzutnik

12. Przebieg zajęć

Czynności wstępne i organizacyjne

Przywitanie uczniów. Zapisanie w dzienniku i na tablicy (ewentualnie na czacie klasowym) tematu lekcji. 
Sprawdzenie obecności.

Aktywność nr 1

Temat:

DOŚWIADCZENIE

Czas trwania

5

Opis aktywności

Wspólne obejrzenie materiału wideo na rzutniku lub poprzez udosteonienie ekranu. Nauczycielka prosi 
uczniów o zwrócenie uwagi na włoskie nazwy pomieszczeń w domu oraz ich cech (autor Edilingua)
https://www.youtube.com/watch?v=H2W7Mnr-FMc&t=2s

Aktywność nr 2

Temat

REFLEKSJA

Czas trwania

15

Opis aktywności

Nauczycielka pyta uczniów, jakie nazwy pomieszczeń zapamietali. Uczniowie zapisują te nazwy w 
zeszycie (camera, cucina, bagno), a nastepnie robią zadanie na Wordwall (autorka Italianissima13): 
https://wordwall.net/pl/resource/283190/le-stanze-della-casa

Aktywność nr 3

Temat

TEORIA

https://www.youtube.com/watch?v=H2W7Mnr-FMc&t=2s
https://lekcjaenter.pl/Italianissima13
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Czas trwania

15

Opis aktywności

Nauczycielka czyta dialog na stronie 36 w podreczniku, potem prosi chętnych lub wybranych przez 
siebie uczniów o ponowne przeczytanie dialogu. Nastepnie uczniowie robią ćwiczenie 2 na tej samej 
stronie oraz szukają wszystkich cech pomieszczeń, jakie w dialogu sie pojawiają. Zapisuja je w zeszycie: 
piccolo, grande, vecchio, moderno, luminoso, carino, comodo. Nauczycielka wyjasnia, ze zapisane słowa 
to formy podstawowe. Pasuja do słów ripostiglio, bagno, balcone, soggiorno, studio. W przypadku słów 
cucina, camera należy zmienic końcówkę na -a.
Nastepnie uczniowie robia indywidualnie quiz (autorka Magdalena Kardaś):
https://learningapps.org/17153888

Aktywność nr 4

Temat

PRAKTYKA

Czas trwania

10

Opis aktywności

Uczniowie w celu przećwiczenia poznnego słownictwa i reguły gramatycznej rozwiazuja zadanie na 
platformie ZPE (autorka Magdalena Wańczycka)
https://moje.zpe.gov.pl/dolacz/79359200

Podsumowanie lekcji

Podsumowanie lekcji. Aktywni uczniowie otrzymuja plusy do dziennika. Zadaje zadanie domowe: opis 
swojego domu / mieszkania (ćwiczenie 3 na stronie 36 w podręczniku).

13. Sposób ewaluacji zajęć

Ewaluacja za pomocą kwestonariusza Ansergarden:
https://answergarden.ch/2411899

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

https://learningapps.org/17153888
https://moje.zpe.gov.pl/dolacz/79359200
https://answergarden.ch/2411899
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl
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Jako uzupełnienie polecam grę typu koło fortuny z Worwall; polega ona na wylosowaniu nazwy 
pomieszczenia. do którego uczeń musi podac jak najwieksza ilośc cech 
https://wordwall.net/pl/resource/283190/le-stanze-della-casa

16. Materiały pomocnicze
17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej:  Tak
18. Forma prowadzenia zajęć: dowolna

https://wordwall.net/pl/resource/283190/le-stanze-della-casa

