
MODEROWANY DIALOG
PLAN LEKCJI 

TREŚCI DYDAKTYCZNE 
EDUKATOR wyjaśnia tytuł planu lekcji - na czym polegają dialogi moderowane.
Jednocześnie będzie on moderatorem tych dialogów. Będzie też decydował do
jakiej tematyki będzie się odnosił dany dialog. Powstanie lista najbardziej
pożądanych tematów zadeklarowanych przez grupę. Słowa lub zwroty użyte w
ćwiczeniu powinny odnosić się do codziennych sytuacji, aby zapewnić pełne
zaangażowanie i aktywny udział w zajęciach.

CELE PLANU LEKCJI:

Ćwiczenie ma na celu zwiększenie
kreatywności kursantek, biegłości
językowej i pewności siebie podczas
używania drugiego języka. Zadanie
przewiduje również doskonalenie
umiejętności posługiwania się gramatyką
w danym kontekście. Kursantki skupią się
na specyficznym słownictwie w
zależności od tematu, który chciałyby
poruszyć lub zgłębić.

ZAKŁADANE EFEKTY
UCZENIA SIĘ:

Kursantki będą potrafiły
formułować dłuższe
wypowiedzi z użyciem
konkretnych słów.
Kursantki poznają nowe
słownictwo merytorycznie
związane z wybranym
tematem i/lub powtórzą
słowa związane z tematem.
Kursantki utrwalą niektóre
zasady gramatyczne, które
napotkają podczas
wykonywania zadania.

O PLANIE LEKCJI

CZAS TRWANIA:  60 - 90 minut

W zależności od grupy i jej specyfiki lekcja może trwać dłużej.

MATERIAŁY:  długopisy, karteczki samoprzylepne, kartki papieru



Wizyta u lekarza
Spotkanie w biurze
Edukacja online
Zakupy w sklepie spożywczym itp.

Po wybraniu tematu EDUKATOR przedstawia podstawowe słownictwo, które
będzie potrzebne do wykonania zadania/dialogu moderowanego.
Przygotowuje kilka materiałów pomocniczych, aby lepiej zapamiętać
słownictwo. Nowe słowa są literowane przez losowo wybrane kursantki. Nowe
słowa są również literowane przez całą grupę na głos. Kursantki są proszone o
przećwiczenie wymowy nowego słownictwa w ramach pracy domowej

Lista tematów zależy od poziomu językowego danej grupy.

Przykładowe tematy:

Na karteczkach samoprzylepnych kursantki zapisują dwa słowa (z wybranej
kategorii - miejsce i osoba; każde słowo na osobnej kartce), które poznały,
chciałyby powtórzyć i utrwalić lub po prostu nauczyć się. Edukator zbiera
wszystkie kartki. Następnie kursantki dobierają się w pary. Każda para
otrzymuje taką samą liczbę kartek, które układa na stole w taki sposób, aby
każda osoba widziała napisane słowa (musi być osoba i miejsce, np. szpital,
piłkarz). 

Kursantki odgrywają role, wyobrażając sobie, że są w danym miejscu i
prowadzą rozmowę, starając się używać wybranych przez siebie słów. Jeśli
kursantka użyje słowa z karteczki podczas swojej wypowiedzi (zdanie to musi
mieć sens), może wziąć daną karteczkę. Wygrywa osoba, która zbierze więcej
karteczek.

Uwaga: Im dziwniejsze połączenie słów, tym trudniejsze ćwiczenie.

Edukator przed rozpoczęciem zadania przeprowadza krótkie ćwiczenie
gramatyczne w celu utrwalenia zasad lub zwrotów gramatycznych.



LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Treść autorska (EDUKATOR - moderator dialogów).

ZAŁĄCZNIKI

Brak

opracowanie słowniczka zawierającego najtrudniejsze lub przydatne
słowa 
kilka wizualizacji/grafik, wykonanych przez kursantki o zdolnościach
manualnych lub artystycznych, przedstawiających najtrudniejsze
słownictwo i powieszonych na tablicy informacyjnej; 
karteczki samoprzylepne z najtrudniejszymi lub przydatnymi słowami 
lepsze zrozumienie niektórych reguł gramatycznych, które zostały użyte
podczas wykonywania ćwiczenia

REZULTATY


