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1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła ponadpodstawowa - liceum - klasa I

2. Przedmiot

język obcy nowożytny – włoski

3. Temat zajęć:

Il presente indicativo regolare

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 nazwy najpopularniejszych regularnych czasowników włoskich oraz ich odmianę w czasie 
teraźniejszym - il presente indicativo

8. Cele szczegółowe zajęć

1. Uczeń zna nazwy najpopularniejszych regularnych czasowników włoskich
2. Uczeń umie odmieniać czasowniki przez osoby w czasie teraźniejszym
3. Uczeń rozróżnia 3 koniugacje (-are / -ere/-ire)

9. Metody i formy pracy

1. Praca z całą klasą z TIK
2. Praca indywidualna z TIK
3. Ćwiczenie interaktywne
4. Metoda audiowizualna

10. Środki dydaktyczne

1. Podręcznik "Nuovo Progetto Italiano 1A" wyd. Edulingua / Nowela
2. Youtube.pl kanał ITALYOLO
3. platforma ZPE.GOV.PL
4. Apliukacja Learnigapps.com
5. Platforma Wordwall

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 tematu zajęć. sprawdzenie obecności.

Aktywność nr 1

Temat:

OBSERWACJA

Czas trwania

10

Opis aktywności

Wspólne obejrzenie na rzutniku lub poprzez udostepnienie ekranu materiału wideo w celu dowiedzenia 
sie czym jest Il presente indicativo, do czego słuzy i jak go sie tworzy od
https://www.youtube.com/watch?v=PFsJLNWEDWY&t=56s 

Aktywność nr 2

Temat

TEORIA

Czas trwania

11

Opis aktywności

Uczniowie analizują i uzupełniaja tabele na stronie 18 w podręczniku. Następnie wykonują ustnie 
ćwiczenie nr 7 na tej samej stronie.
Po wykonaniu ćwiczenia powtarzamy znaczenie czasowników, które pojawiły sie w ćwiczeniu. 
Przedstawiamy znaczenie tych czasowników gestem.

Aktywność nr 3

Temat

PRAKTYKA

https://www.youtube.com/watch?v=PFsJLNWEDWY&t=56s
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Czas trwania

13

Opis aktywności

Uczniowie wykonują samodzielnie lub w parach quiz pomagajacy zapamiętać znaczeni czasowników, 
które pojawiły się  tabeli i ćwiczeniu w podręczniku https://learningapps.org/display?v=pn6ux14n522 lub
https://kreator.zpe.gov.pl/!/user__magra.italiano/project?page=1

Aktywność nr 4

Temat

UTRWALENIE WIADOMOŚCI

Czas trwania

11

Opis aktywności

Uczniowie wykonują samodzielnie ćwiczenie interaktywne - w nauczaniu zdanym na swoich 
komputerach, w nauczaniu stacjonarnym ćwczenie jest wyświetlone na rzutniku, a uczniowie zapisuja 
odpowiedzi w zeszycie.
https://wloski.ang.pl/cwiczenia/2429

Podsumowanie lekcji

Nauczycielka podsumowuje lekcję. Nagradza plusami uczniów aktywnych i zapowiada kartkówkę ze 
znajmosci znaczenia i odmiany 10 najpopularniejszych czasowników regularnych.

13. Sposób ewaluacji zajęć

Ankieta ewaluacyjna w 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

Bardzo plecam jako uzupełnienie lub powtórzenie na kolejnej lekcji 
https://wordwall.net/pl/resource/2343394/presente-indicativo

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

https://learningapps.org/display?v=pn6ux14n522
https://kreator.zpe.gov.pl/!/user__magra.italiano/project?page=1
https://wloski.ang.pl/cwiczenia/2429
https://answergarden.ch/2411899
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl
https://wordwall.net/pl/resource/2343394/presente-indicativo

