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TREŚCI DYDAKTYCZNE
EDUKATOR wyjaśnia tytuł scenariusza lekcji - co kryje się za wspólną historią.
Edukator poprowadzi ćwiczenie/zadanie. Decyduje, jaka kategoria słów
powinna być uwzględniona w ćwiczeniu. Kursantki mogą również wybrać listę
słownictwa (konkretną kategorię) z puli.

Edukator przeprowadza krótkie ćwiczenie gramatyczne w celu utrwalenia zasad
gramatycznych (np. dla Past Simple) lub zwrotów przed rozpoczęciem zadania.

CELE PLANU LEKCJI:

Ćwiczenie ma na celu zwiększenie
kreatywności kursantek, biegłości
językowej i pewności siebie podczas
używania drugiego języka. Zadanie
uwzględnia również doskonalenie
umiejętności posługiwania się gramatyką
w danym kontekście. Kursantki
skoncentrują się na konkretnym
słownictwie, które chciałyby poznać, 
 zgłębić, powtórzyć/ utrwalić.

ZAKŁADANE EFEKTY
UCZENIA SIĘ:

Kursantki będą potrafiły formułować
dłuższe wypowiedzi i logiczne
historie z użyciem konkretnych słów
(umiejętności produktywne).
Kursantki poznają nowe słownictwo
merytorycznie związane z
wybranym tematem i/lub powtórzą
słowa związane z tematem.
Kursantki utrwalą niektóre zasady
gramatyczne, z którymi spotkają się
podczas wykonywania zadania. 
Kursantki rozwiną swoje
umiejętności aktywnego słuchania
(umiejętności receptywne)

O PLANIE LEKCJI

CZAS TRWANIA - 20-25 minut jako ćwiczenie powtórzeniowe. Zadanie może być
powtarzane wielokrotnie.
Jeśli grupa potrzebuje więcej czasu, lekcja może trwać dłużej.

MATERIAŁY - długopisy, karteczki samoprzylepne, kartki papieru, koperty



Zdrowie
Środowisko
Edukacja
Zakupy
Miejsce pracy itp.

Lista tematów będzie zależała od poziomu językowego danej grupy.

Przykładowe tematy:

EDUKATOR prosi kursantki o zapisanie słów z danej kategorii/listy słówek
(podzielonych według tematów/kategorii) na karteczkach samoprzylepnych
(jedno słowo na jednej karteczce) i włożenie ich do kopert (potrzebujemy tyle
kopert, ile grup). 

Po kilku lekcjach/spotkaniach językowych, gdy w kopertach jest już sporo
karteczek (zadanie może być wykonywane w sposób ciągły jako forma
powtórki materiału językowego), kursantki tworzą 4-osobowe grupy i
wymyślają historyjkę z użyciem np. czasów przeszłych - pierwsza osoba mówi
zdanie (np. Yesterday morning I woke up and saw ...). 

Kolejna osoba bierze kopertę, wyjmuje słowo i mówi następne zdanie używając
słowa z koperty, starając się zachować logiczny ciąg wydarzeń. Kursantki
upewniają się, że zdanie jest poprawne gramatycznie, a słowo zostało użyte w
odpowiednim kontekście. 

Jeśli kursantka nie jest w stanie ułożyć zdania z danym słowem, odkłada je z
powrotem na stół, a inne osoby mogą użyć tego słowa. Jeśli wszystkie karteczki
z koperty zostały wykorzystane, a na stole pozostały słowa, których kursantki
nie potrafiły użyć, EDUKATOR zbiera te karteczki i kładzie je na stole. 

Pozostałe kursantki próbują wyjaśnić znaczenie słów, np. podają definicję tych
słów,  rysują lub pokazują słowa (zagadki).

Po wybraniu listy słówek EDUKATOR prezentuje podstawowe słownictwo, które
będzie potrzebne do wykonania zadania - stworzenia wspólnej historii.
Przygotowuje kilka materiałów pomocniczych, aby lepiej zapamiętać
słownictwo. Kursantki mogą zostać poproszone o przećwiczenie wymowy
nowego słownictwa w ramach pracy domowej



LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Treść autorska (EDUKATOR - prowadzący zadanie). Uczniowie mogą
współtworzyć listy słownictwa.

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/przydatnymi słowami 
lepsze zrozumienie niektórych reguł gramatycznych, które zostały użyte
podczas wykonywania ćwiczenia

REZULTATY


