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1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła ponadpodstawowa - technikum - klasa III

2. Przedmiot

język obcy nowożytny – angielski

3. Temat zajęć:

The British - what are we really like?

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Temat lekcji wynikający z rozkładu materiału.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Uczniowie wykorzystują technologię do powtórzenia i utrwalenia wiadomości w sposób inspirujący.

7. Cel ogólny zajęć

Uczniowie dowiadują się ciekawostek dotyczących życia Brytyjczyków.

8. Cele szczegółowe zajęć

1. Uczeń potrafi powiedzieć coś o stylu życia Brytyjczyków, używając odpowiedniego słownictwa
2. Uczeń potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące tekstu
3. Uczeń potrafi wypowiadać własną opinię

9. Metody i formy pracy

Metody: burza mózgów, wykład
Formy: praca indywidualna, praca w parach

10. Środki dydaktyczne

podręcznik, komputer z rzutnikiem, smartfony, aplikacje

11. Wymagania w zakresie technologii

Komputer z rzutnikiem, smartfony

12. Przebieg zajęć

Czynności wstępne i organizacyjne

Przywitanie uczniów, sprawdzenie obecności, podanie tematu i celu lekcji.
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Aktywność nr 1

Temat:

Dyskusja - co wiemy o Brytyjczykach?

Czas trwania

10 minut

Opis aktywności

Uczniowie rozmawiają o tym co wiedzą na temat stylu życia Brytyjczyków, stereotypach ich 
dotyczących, sławnych Brytyjczykach.
Nauczyciel zadaje pytania korzystając z zasobów:
https://zpe.gov.pl/a/british-lifestyles---cwiczenia-w-czytaniu/DeOyTOFlQ

Aktywność nr 2

Temat

Czytanie

Czas trwania

10 min

Opis aktywności

Uczniowie czytają tekst z podręcznika i wykonują zadania do niego.
Nauczyciel wyświetla zadania, korzystając z platformy Pearson i omawia zadania.

Aktywność nr 3

Temat

Film i dyskusja

Czas trwania

25 min

Opis aktywności

Uczniowie oglądają film na temat dziwnych przyzwyczajeń Brytyjczyków
https://youtu.be/fmHtl2CRMXc
Następnie dyskutują w parach co ich zdaniem jest najdziwniejsze.

https://zpe.gov.pl/a/british-lifestyles---cwiczenia-w-czytaniu/DeOyTOFlQ
https://youtu.be/fmHtl2CRMXc
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Aktywność nr 4

Temat

Czas trwania

Opis aktywności

Podsumowanie lekcji

W ramach podsumowania lekcji uczniowie wyjaśniają z nauczycielem wszystkie niejasności. Nauczyciel 
udostępnia wszystkie wykorzystywane materiały na platformie Google Classroom.

13. Sposób ewaluacji zajęć

Uczniowie udzielają informacji zwrotnej ustnie

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

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

