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TREŚCI DYDAKTYCZNE 
Na początku lekcji kursantki powinny lepiej się poznać, wykonując kilka
wybranych ćwiczeń przełamujących lody i motywujących do pracy. Zarówno
kursantki, jak i prowadzący mogą zaproponować niektóre z nich. Takie
podejście pomoże kursantkom zbudować pewność siebie i zdobyć ich wzajemne
zaufanie.

CELE PLANU LEKCJI:

Ćwiczenie ma na celu zintegrowanie
wszystkich kursantek i utrwalenie
podstawowego słownictwa kraju
zamieszkania, które jest dość istotne
podczas krótkiej rozmowy lub codziennej
komunikacji. Pytania dotyczą naszych hobby,
rodzin, pracy, zainteresowań, podróży i wielu
innych rzeczy. Mając na uwadze jeden z
celów projektu, jakim jest wzajemne
wsparcie językowe, ćwiczenie jest
przydatne, ponieważ nie tylko utrwala
słownictwo i pozwala uczniom na jego
powtórzenie, ale także ma na celu
odnalezienie wspólnych korzeni, historii,
obaw, a tym samym stworzenie trwałych
więzi pomiędzy rodzinami o pochodzeniu
migracyjnym, niezależnie od ich wieku.

ZAKŁADANE EFEKTY
UCZENIA SIĘ:

rodziny, 
zainteresowań, hobby,
zdolności, umiejętności i
preferencji
rutynowych czynności, 
a nawet edukacji, doświadczenia
zawodowego czy osiągnięć - w
środowisku bardziej
zaawansowanym językowo i tylko
wśród dorosłych migrantów.

- Kursantki będą potrafiły zrozumieć
i trafnie zastosować podstawowe
słownictwo z codziennej komunikacji
na temat:

- Pytania będą też sformułowane w
różnych czasach, dla podkreślenia
różnicy.

O PLANIE LEKCJI

CZAS TRWANIA: 30-40 minut
Jeśli grupa potrzebuje więcej czasu, lekcja może trwać dłużej.

MATERIAŁY: handout lub po prostu wyobraźnia kursantek, krzesła, słoik/koszyczek
z gotowymi pytaniami; długopis i kartka papieru dla lidera wsparcia
językowego.



Grupa docelowa: dzieci; pytania będą dotyczyły: zainteresowań, hobby,
zwierząt domowych, ulubionych przedmiotów, upodobań, wyglądu itp.
Grupa docelowa: młodzież; pytania będą dotyczyły: zainteresowań,
ulubionych przedmiotów, upodobań, planów na przyszłość, sposobów
spędzania wolnego czasu itp.
Grupa docelowa: dorośli; oprócz powyższych zagadnień, pytania będą
dotyczyły również wykształcenia, doświadczenia zawodowego,
przydatnych umiejętności I zdolności, ważnych osiągnięć itp.

- Pytania będą dotyczyły życia codziennego; będą podzielone na grupy
wiekowe (np. dzieci migrantów) i dorosłych. 
- Poziom trudności poszczególnych pytań będzie również zróżnicowany w
zależności od poziomu językowego danej grupy. 
- Pytania będą dotyczyły również niektórych zagadnień gramatycznych (w
zależności od danego tematu). 

PRZYKŁADY:

W sali powinna znajdować się jedna osoba więcej niż wynosi łączna liczba
krzeseł. Wszystkie krzesła ustawione są w kształcie koła. Jedna osoba w środku
zadaje pytanie, a osoby, które identyfikują się z odpowiedzią, zmieniają swoje
miejsca. Osoba, która nie zdążyła zmienić miejsca na czas, pozostaje w środku
i kontynuuje grę, zadając kolejne pytanie. Pytanie może być wybrane z
przygotowanej wcześniej puli pytań. 

ALTERNATYWA

Kursantki dobierają się w pary. Próbują dowiedzieć się kilku informacji o
swoich koleżankach z klasy. Otrzymują handouty z pytaniami i zaznaczają
imiona w tabeli obok pytań. Oprócz odpowiedzi Tak lub Nie, powinny zapytać
o więcej szczegółów (np. Dlaczego nie lubisz spacerów?). Po 5 minutach
dialogów kursantka rozpoczyna rozmowę z osobą, z którą jeszcze nie
rozmawiała i mówi, ile rzeczy łączy ją z osobami z grupy.

Aby utrwalić i powtórzyć słownictwo, lider wsparcia językowego - EDUKATOR
(wybrany przez daną społeczność) będzie zobowiązany do notowania różnych
słówek według tematów/treści merytorycznych i (w rezultacie) przygotowania
swoistego słowniczka dla wszystkich uczących się migrantek. 



LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

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

ZAŁĄCZNIKI

Zobacz Załącznik 7

przydatny tematyczny słowniczek dla kursantek
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
zacieśnienie więzi i integracja rówieśnicza.

REZULTATY


