
PRACA Z EMOCJAMI
PLAN LEKCJI 1

TREŚCI DYDAKTYCZNE 
Rówieśniczy lider wsparcia językowego – EDUKATOR (wybrany przez daną
społeczność) opracuje tematyczny słowniczek dla uczących się migrantek,
dotyczący emocji, uczuć i, w razie potrzeby, cech osobowości (potrzebny
również do stworzenia CV). 
EDUKATOR wprowadza niezbędne słownictwo związane z uczuciami i emocjami
(lub cechami osobowości), dzięki czemu zajęcia stają się bardziej efektywne i
zrozumiałe dla uczniów (przykład - HANDOUT 1). Lekcja może być podzielona na
kilka części np. Uczucia/ Emocje/ Cechy osobowości. 

CELE PLANU LEKCJI:

Celem ćwiczenia jest pomoc wszystkim
kursantkom w nazwaniu swoich uczuć i
emocji, jednocześnie powtarzając i
utrwalając tego typu słownictwo. Poza
korzyściami językowymi, zadanie wpłynie
również na wzajemną integrację
kursantek poprzez zrozumienie własnych
i cudzych uczuć.
Zadanie pomoże również migrantkom
funkcjonować mentalnie w danym
społeczeństwie dzięki zrozumieniu
różnych zachowań oraz umiejętności
nazywania emocji, uczuć i prowadzenia
konstruktywnej, opartej na psychologii
rozmowy.

ZAKŁADANE EFEKTY
UCZENIA SIĘ:

Kursantki będą potrafiły
nazwać i zrozumieć emocje
swoje i innych ludzi.
Kursantki będą powtarzać i
utrwalać słownictwo związane
z emocjami i uczuciami. 
Kursantki będą potrafiły
uzasadniać swoje odpowiedzi,
odpowiadając konstruktywnie
na pytania "dlaczego".

 

O PLANIE LEKCJI

CZAS TRWANIA:  90 minut
Jeśli grupa potrzebuje więcej czasu, lekcja może trwać dłużej.

MATERIAŁY - handouty - przykładowe puste miejsca do wypełnienia; laptop,
rzutnik; głośniki; długopis i kartka papieru dla lidera wsparcia językowego



PRACA Z EMOCJAMI - OGLĄDANIE FILMU

To ćwiczenie wykonujemy podczas pracy z przymiotnikami dotyczącymi emocji
(np. szczęśliwy, zły). Kursantki oglądają wybrany przez nauczyciela fragment
filmu lub przedstawienia (również ze ścieżką dźwiękową) bez dźwięku i
zapisują, jakie emocje odczuwają bohaterowie. 

Następnie w parach porównują swoje uczucia i wyjaśniają, dlaczego wybrały
takie, a nie inne emocje. Potem odpowiadają na pytania, wstawiając w puste
miejsca słowa, których użyły podczas oglądania filmu (ćwiczenie
przygotowane przez nauczyciela na podstawie wybranego filmu).

Po obejrzeniu filmu kursantki mogą omówić emocje z partnerką. W tym
momencie nauczyciel może również przeprowadzić burzę mózgów na temat
innych emocji, które zostały pominięte.

Handouty 2 i 3 odnoszą się do innych alternatyw dla zajęć na temat emocji. 
W celu oceny znajomości słownictwa przez kursantki, każda forma testu jest
wysoce zalecana (np. Quizlet/ cyfrowe fiszki)

EDUKATOR może przygotować kilka wizualizacji przedstawiających różne
emocje lub uczucia i pokazać je przed filmem, aby ułatwić zrozumienie
lekcji.



LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Treści autorskie (autor - lider wsparcia językowego w danej grupie/
społeczności)

Linki:
https://www.youtube.com/watch?v=_sOP9na9hdQ 
https://www.youtube.com/watch?v=iO6zy3gUICg (od 1 min 30 sek.)

ZAŁĄCZNIKI

załączniki 1.1-1.3

przydatny słowniczek dla kursantek (nazwy uczuć i emocji, w razie
potrzeby - cechy osobowości itp.)
kilka wizualizacji/grafik, wykonanych przez kursantki o zdolnościach
manualnych/artystycznych, przedstawiających najtrudniejsze słownictwo i
powieszonych na tablicy informacyjnej; linki do krótkich filmów
ilustrujących niektóre emocje, aby lepiej je zapamiętać
karteczki samoprzylepne z najtrudniejszymi słowami 
karteczki samoprzylepne ze wskazówkami gramatycznymi - czasowniki
modalne (have to, should, can, may/might); czasy przeszłe (emocje
związane z naszą przeszłością) - DLA BARDZIEJ ZAAWANSOWANYCH
UCZNIÓW (dodatkowo)

REZULTATY

https://www.youtube.com/watch?v=_sOP9na9hdQ
https://www.youtube.com/watch?v=iO6zy3gUICg

