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1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła ponadpodstawowa - liceum - klasa I

2. Przedmiot

język obcy nowożytny – francuski

3. Temat zajęć:

Kuchnia - powtórzenie słownictwa

4. Czas trwania zajęć

90 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Realizacja Podstawy Programowej dla III.2 etapu edukacyjnego: Temat wynika z realizacji podstawy 
programowej.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Wykorzystanie TIK w trakcie lekcji wpływa na jej atrakcyjność, wzbudza zainteresowanie uczniów, 
pozwala na dotarcie do ucznia różnymi kanałami co z kolei sprawia, że uczniowie lepiej przyswajają 
wiedzę i utrwalają poznane słownictwo. Lekcja może zostać przeprowadzona zarówno w klasie jak i na 
zajęciach online.

7. Cel ogólny zajęć

Utrwalenie i poszerzenie słownictwa i materiału gramatycznego z zakresu "kuchni", na podstawie 
podręcznika Edito A2.

8. Cele szczegółowe zajęć

1. Uczniowie utrwalają słownictwo z zakresu "kuchni" oraz zagadnienia gramatyczne - wyrażenia 
ilościowe.

2. Uczniowie umieją wyrazić swoje zadowolenie lub niezadowolenie względem dań i produktów 
żywnościowych.

3. Uczniowie umieją opowiedzieć o swoim ulubionym daniu.
4. Uczniowie rozwijają umiejętność słuchania ze zrozumieniem oraz reagowania na wypowiedzi 

zawarte w dokumencie audio i video.
5. Uczniowie rozwijają umiejętność korzystania z narzędzi i aplikacji TIK
6. Uczeń poznaje realia kulturowe kraju, którego języka się uczy

9. Metody i formy pracy

Podręcznik Edito A2
film (nagranie video) Le francais avec Pierre/ TV5 Monde
aplikacja Learningapps
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10. Środki dydaktyczne

komputer
smartfon
głośniki/słuchawki
dostęp do internetu
Jamboard.google.com - opcjonalnie

11. Wymagania w zakresie technologii

komputer
smartfon
głośniki/słuchawki/mikrofon (przy pracy zdalnej)
dostęp do internetu
tablica np. jamboard.google.com (przy pracy zdalnej)

12. Przebieg zajęć

Aktywność nr 1

Temat:

Czynności wprowadzające/ rozgrzewka

Czas trwania

10 min

Opis aktywności

1. Nauczyciel sprawdza obecność oraz wyjaśnia cele lekcji.
2. Nauczyciel podsumowuje zdobytą wiedzę w dziale 6 Edito A2, z zakresu słownictwa i gramatyki.
3. Nauczyciel rozgrzewa uczniów do pracy, zadając im pytania dotyczące poznanego już materiału, 

np. ulubionych dań i posiłków, wyboru miejsc robienia zakupów, itp.

Aktywność nr 2

Temat

Praca w grupach

Czas trwania

15 min

Opis aktywności

1. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy, jednocześnie objaśniając polecenie dotyczące zadania - 
powtórzenia stosowania wyrażeń ilościowych z produktami spożywczymi.

2. Uczniowie rozwiązują w grupach ćwiczenie: 
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https://learningapps.org/display?v=ph0dc63fj21

3.
Nauczyciel omawia wykonane ćwiczenie.

Aktywność nr 3

Temat

Praca z dokumentem Video

Czas trwania

40 min

Opis aktywności

1. Nauczyciel przesyła uczniom link do filmu, prosząc ich uprzednio, aby postarali się oglądaając 
nagranie wypisać jak najwięcej wyrażeń związanych z warzywami i owocami. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ea0vCf-gJxk

2. Po dwukrotnym obejrzeniu filmu, uczniowie porównują wypisane wyrażenia, następnie 
uzupełniaja zdania w ćwiczeniach: https://www.francaisavecpierre.com/jus-fruits-legumes-
expressions-idiomatiques/

3. Nauczyciel prosi uczniów, aby zastanowili się nad polskimi odpowiednikami poznanych wyrażeń 
idiomatycznych.

Aktywność nr 4

Temat

Podsumowanie

Czas trwania

15 min

Opis aktywności

1. Nauczyciel prosi, aby uczniowie wyjaśnili w języku francuskim kontekst sytuacyjny każdego z 
wyrażeń

2. Nauczyciel prosi, aby każda grupa pomyślała nad jedną zagadką językową dotyczącą wybranego 
wyrażenia i zadała ją kolejnej grupie

3. Nauczyciel omawia wyrażenia i kończy zajęcia

13. Sposób ewaluacji zajęć

Omówienie, test na platformie forms.

14. Licencja

https://learningapps.org/display?v=ph0dc63fj21
https://www.youtube.com/watch?v=Ea0vCf-gJxk
https://www.youtube.com/watch?v=Ea0vCf-gJxk
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15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

Scenariusz nadaje się do pracy stacjonarnej jak i zdalnej. Może być użyty również bez konieczności 
odniesienia się do podręcznika Edito A2.

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

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl

