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TREŚCI DYDAKTYCZNE 
Rówieśniczy lider wsparcia językowego - EDUKATOR (wybrany przez daną
społeczność) opracuje słowniczek w zależności od głównego tematu filmu.

Edukator przeprowadza krótkie ćwiczenie gramatyczne w celu utrwalenia zasad
gramatycznych lub zwrotów przed rozpoczęciem zajęć. Ćwiczenie gramatyczne
dotyczy struktur gramatycznych użytych w filmie.
Na podstawie głównego tematu filmu EDUKATOR wprowadza podstawowe
słownictwo, które będzie potrzebne do wykonania zadania. Przygotowuje też
kilka materiałów pomocniczych, aby lepiej zapamiętać słownictwo. Nowe słowa
są literowane przez losowo wybrane kursantki.

CELE PLANU LEKCJI:

Celem ćwiczenia jest pomoc kursantkom
w formułowaniu krótkich, zwięzłych i
poprawnych wypowiedzi, opisywaniu
emocji, miejsc, ogólnego wyglądu ludzi
itp. Film jako narzędzie pozwoli
kursantkom na doskonalenie umiejętności
słuchania. Kursantki będą miały również
okazję do powtórzenia słownictwa
poprzez aktywne słuchanie języka
ojczystego kraju, w którym mieszkają. 

ZAKŁADANE EFEKTY
UCZENIA SIĘ:

Kursantki będą potrafiły:
formułować krótkie i poprawne
wypowiedzi
zdefiniować ludzkie emocje i
uczucia
opisać miejsca, ubrania lub
ogólny wygląd

Kursantki powtórzą i utrwalą
słownictwo związane z emocjami i
uczuciami lub wszelkiego rodzaju
opisamis.

O PLANIE LEKCJI
CZAS TRWANIA – 60 - 90 minut
W zależności od liczebności grupy, lekcja może trwać dłużej.
Scenariusz lekcji skierowany jest głównie do kursantek uzdolnionych cyfrowo
(posiadających dobrą znajomość obsługi komputera).
POTRZEBNE MATERIAŁY – laptop, rzutnik; głośniki; długopis i kartka dla lidera
wsparcia językowego



Moja nowa praca/ rozmowa o pracę
U lekarza
W centrum handlowym
Podróżowanie itp.

Audiodeskrypcja to ścieżka dźwiękowa, która opowiada o istotnych
informacjach wizualnych zawartych w mediach. Opis dźwiękowy zakłada, że
odbiorca nie widzi, dlatego przedstawia kluczowe elementy wizualne, które są
niezbędne do zrozumienia treści jako udogodnienie dla widzów niewidomych i
słabo widzących. Opis może zawierać informacje dotyczące akcji, postaci,
zmian scen, otoczenia, kostiumów, ciała itp.

Po wyjaśnieniu kursantkom, czym jest audiodeskrypcja, informuje się je o celach
lekcji i obszarach umiejętności językowych, które dana lekcja ma na celu
polepszyć.
Zanim kursantki zaczną oglądać film, mogą spróbować opisać losowy obrazek
lub ogólny wygląd danej osoby z klasy, by poprawić wzajemną interakcję i
przećwiczyć formę opisu..

Zadanie to możemy przeprowadzić w grupie o niższym poziomie, wybierając
dość prosty film (bardzo dobrze sprawdzają się filmy nieme). Oglądamy cały
film, dzielimy kursantki na pary i każdej parze przydzielamy fragment lub daną
scenę. Zadaniem kursantek jest przygotowanie opisu dźwiękowego swojego
fragmentu lub sceny. Muszą one zwrócić uwagę na wszystkie aspekty pokazane
w filmie: miejsce, uczucia, kolory, stroje, a jednocześnie opis musi być na tyle
krótki, aby nauczyciel mógł go przeczytać w określonym czasie (aby zachować
zgodność z dialogami). Podczas tego zadania pary mogą korzystać z
telefonów lub komputerów, dzięki czemu mogą kilkakrotnie odtworzyć daną
scenę i przeczytać jej opis. Na koniec zadania wspólnie oglądamy film i
czytamy całą audiodeskrypcję.

UWAGA!
Film powinien nawiązywać do wybranego tematu lub danej dziedziny,
ponieważ jego celem powinno być powtórzenie, poszerzenie lub doskonalenie
słownictwa związanego z danym zagadnieniem lub tematem wybranym przez
grupę. Jest on podstawą do stworzenia krótkiego słowniczka skupionego na
konkretnej dziedzinie lub konkretnym temacie. Temat zależy również od wieku
grupy i jej poziomu językowego. 
Przykładowe tematy:

Nowe słowa są również literowane przez całą grupę na głos. Kursantki są
proszone o przećwiczenie wymowy nowego słownictwa w ramach pracy
domowej.
Kursantki oglądają film kilka razy, aby przyswoić sobie słownictwo. Nauczyciel
musi wyjaśnić słownictwo użyte w filmie.



LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Treści autorskie (autor - lider wsparcia językowego w danej grupie/
społeczności)
Filmy/filmiki do wyboru w zależności od lokalnego języka i wybranego tematu!

ZAŁĄCZNIKI

Brak

przydatny słowniczek tematyczny dla uczniów z prawidłową wymową
(wersja dźwiękowa)
kilka wizualizacji lub grafik, wykonanych przez kursantki o zdolnościach
manualnych/artystycznych, przedstawiających najtrudniejsze słownictwo i
powieszonych na tablicy informacyjnej; 
karteczki samoprzylepne z najtrudniejszymi słowami 
większa umiejętność streszczania wypowiedzi

REZULTATY


