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1. Etap edukacyjny i klasa
szkoła ponadpodstawowa - technikum - klasa III
2. Przedmiot
język obcy nowożytny – angielski
3. Temat zajęć:
Czasowniki modalne spekulacji - Modal verbs of speculation (present and past)
4. Czas trwania zajęć
45 minut
5. Uzasadnienie wyboru tematu
Temat obemuje podstawę programową dla klasy 3 oraz jest jednym z tematów przewidzianych do
realizacji w podręczniku Focus 3
6. Uzasadnienie zastosowania technologii
Urozmaicenie zajęć , wprowadzenie elementu rywalizacji , lepsze zapamiętanie zagadnienia
7. Cel ogólny zajęć
poznanie oraz przećwiczenie czasowników modalnych w funkcji spekulacji
8. Cele szczegółowe zajęć
1. ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem
2. ćwiczenie nowej struktury gramatycznej
3. umiejętność wykorzystania nowo poznanej struktury gramatycznej do reakcji językowych
4. ćwiczenie umiejętności mówienia
9. Metody i formy pracy
burza mózgów,
metody aktywizujące
10. Środki dydaktyczne
podrećznik wersja papierowa i online
rzutnik
smartfony
11. Wymagania w zakresie technologii
komputer, windows 10, internet , rzutnik , smartfony
12. Przebieg zajęć
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Czynności wstępne i organizacyjne
Przywitanie oraz sprawdzenie obecności ( ok 5 min)
Aktywność nr 1
Temat:
Video - grammar animation present and past speculation
Czas trwania
5 min
Opis aktywności
https://english-dashboard.pearson.com/toc/focus-l3-2e-poland/resources/focus-l3-2epoland%7C1.7.4/search/preview/focus-l3-2e-poland%252F1.7.4%252Fd5b92be7-f10b-4ad4-9dc0baef94b218a7__84-Video__pvx7jlA0qZ%252F91-Unit3%252F822-Focus3-2E-Unit3-Lesson2-Video-11GA?onCloseRedirectTo=%2Ftoc%2Ffocus-l3-2e-poland%2Fresources%2Ffocus-l3-2epoland%257C1.7.4%2Fgrid%2Fdetail%2Ffocus-l3-2e-poland%257C1.7.4%257Cd5b92be7-f10b-4ad49dc0-baef94b218a7__84-Video__pvx7jlA0qZ
uczniowie oglądają krótką animacje w jezyku angielskim dotyczacą czasowników modalnych spekulacji
Aktywność nr 2
Temat
Omówienie filmiku oraz zasad czasowników modalnych spekulacji
Czas trwania
ok 10 min
Opis aktywności
nauczyciel upewnia się że uczniowie zrozumieli zasady, objaśnia na tablicy - zrobienie krótkiej notatki
Aktywność nr 3
Temat
Czytanie ze zrozumieniem - Lion on the loose in Essex
Czas trwania
ok 7 min
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Opis aktywności
ćw 3 str 34, uczniowie czytają po cichu krótki tekst , nastepnie odpowiadają na 3 pytania do tekstu
Aktywność nr 4
Temat
Guess what happened ? - opis zdjęcia
Czas trwania
ok 7 min
Opis aktywności
nauczyciel dzieli uczniów na małe grupy , kazdej grupie daje jedno ( to samo) zdjęcie w ciagu 7 min
kazda z grup na stworzyć jak najwiecej zdań z czasownikami modalnymi spekulacji, które opisują co
mogło się wydarzyć chwilę przed zrobieniem zdjęcia oraz fakty dotyczace osób na zdjeciu
AKTYWNOŚĆ 5
Gra na platformie Blooket - wybrana przez uczniów forma https://dashboard.blooket.com/set/61ea8eb741570d89ab4cf671 Czas trwania ok 75min ut
Podsumowanie lekcji
krókie podsumowanie ustne
13. Sposób ewaluacji zajęć
sprawdzenie na nastenej lekcji stopnia zapamietania materiału
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: Nie
18. Forma prowadzenia zajęć: stacjonarna
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