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TREŚCI DYDAKTYCZNE 
Rówieśniczy lider wsparcia językowego - EDUKATOR (wybrany przez daną
społeczność) wyjaśnia tytuł lekcji. Podczas oglądania filmu PAUZA oznacza
refleksję, rozmyślanie lub dyskusję nad tym, co będzie dalej. 

Omawia on również krótki poradnik gramatyczny dotyczący czasów przyszłych
oraz przydatne wskazówki. EDUKATOR wprowadza wcześniej słownictwo, które
będzie używane w filmie, aby lepiej je zrozumieć.

CELE PLANU LEKCJI:

Ćwiczenie ma na celu opanowanie
niektórych zagadnień gramatycznych,
takich jak wszelkie formy przyszłe w
zależności od okoliczności. Dzięki
wybranemu przez EDUKATORA narzędziu
(film), kursantki będą miały również
możliwość rozpoznania emocji
niektórych bohaterów, nazwania ich (w
ten sposób utrwalając i powtarzając
słownictwo) oraz aktywnego słuchania
języka ojczystego kraju, w którym
mieszkają. Mając to na uwadze,
ćwiczenie ma również na celu poprawę
umiejętności słuchania.

ZAKŁADANE EFEKTY
UCZENIA SIĘ:

Kursantki będą potrafiły
poprawnie używać przyszłych
form nabytego języka
(drugiego języka). Będą
rozumiały różnice
gramatyczne. 
Kursantki będą potrafiły
nazwać i zrozumieć emocje
bohaterów - powtórzą i
utrwalą słownictwo związane z
emocjami i uczuciami. 
Kursantki będą bardziej
zaznajomione z normami i
kulturą kraju, w którym
mieszkają (element wiedzy i
świadomości kulturowej).

O PLANIE LEKCJI

CZAS TRWANIA:  30-40 minut
Jeśli grupa potrzebuje więcej czasu, lekcja może trwać dłużej, aby skłonić do
dalszej dyskusji i wyjaśnień.

MATERIAŁY: laptop, rzutnik; głośniki; długopis i kartka papieru dla lidera
wsparcia językowego.



Nauczyciel odtwarza fragment filmu (film powinien być zaskakujący lub
zabawny - np. oparty na lokalnym poczuciu humoru) i robi pauzę w wybranym
momencie. Uczniowie mówią, co ich zdaniem stanie się dalej (np. He's going to
crash) i wyjaśniają, dlaczego tak myślą. Po krótkiej dyskusji nauczyciel
odtwarza kolejne części filmu (sequel/kontynuacja).

Tego rodzaju zadanie pomoże migrantkom zrozumieć ludzkie zachowania lub
normy w danej kulturze, a być może także poczucie humoru miejscowej
ludności. W przypadku, gdy kursantki nie rozumieją niektórych emocji i
zachowań, EDUKATOR wyjaśni kontekst kulturowy i odniesienia.

Kursantki powinny mieć możliwość ponownego obejrzenia filmu, bez robienia
pauzy, aby sprawdzić, czy są w stanie dostrzec, dlaczego coś się stało. W ten
sposób mogą również sprawdzić, czy nie przeoczyły jakichś wskazówek
podczas pierwszego oglądania.

ALTERNATYWA DLA BARDZIEJ ZAAWANSOWANYCH UCZNIÓW - CZASOWNIKI
MODALNE 

Ćwiczenie to wykonujemy z osobami o wyższym poziomie językowym.
Pracujemy nad czasownikami modalnymi używanymi w przeszłości (must have
done, might have done, can't have done - oczywiście znajdując gramatyczny
odpowiednik w języku kraju, w którym żyją nasze migrantki). Kursantki oglądają
fragment filmu i w parach spekulują, co działo się przed daną sceną.
Następnie oglądają wcześniejszą scenę i sprawdzają, czy ich przewidywania
były słuszne.

Alternatywą dla tego ćwiczenia jest przygotowanie kilku różnych filmów, po
jednym filmie dla jednej pary. Kursantki oglądają film na swoich telefonach lub
urządzeniach mobilnych i spekulują w parach, co mogło wydarzyć się
wcześniej, a następnie pary są mieszane. Każda kursantka mówi, co jej
zdaniem wydarzyło się przed sceną, którą oglądała. Druga osoba przewiduje,
co stało się później, a następnie uczniowie oglądają filmy swoich koleżanek i
sprawdzają, czy zgadły poprawnie.

Przed odtworzeniem filmu EDUKATOR przeprowadza krótkie ćwiczenie
dotyczące czasu użytego podczas lekcji, co może pomóc w zachęceniu do
dyskusji między kursantkami i zbudowaniu ich pewności siebie podczas
wypowiadania się.



LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

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

Filmy lub filmiki do wyboru w zależności od lokalnego języka!

ZAŁĄCZNIKI

Brak

przydatny słowniczek dla kursantek (ze słowami zawartymi w filmie)
kilka wizualizacji/grafik, wykonanych przez kursantki o zdolnościach
manualnych/artystycznych, przedstawiających najtrudniejsze słownictwo i
powieszonych na tablicy informacyjnej; 
karteczki samoprzylepne z najtrudniejszymi słowami (jeśli ktoś chce, może
stworzyć krótką historyjkę z danym słowem lub podać zwykłą lub
„diabelską definicję” tego słowa) [diabelska definicja - zabawna definicja
z charakterystycznymi skojarzeniami].
karteczki samoprzylepne z poradami gramatycznymi – czasy
przyszłe/czasowniki modalne (dla bardziej zaawansowanych uczniów).

REZULTATY


