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TREŚCI DYDAKTYCZNE 

Rówieśniczy lider wsparcia językowego - EDUKATOR (wybrany przez daną
społeczność) opracuje słowniczek tematyczny dla uczących się migrantek,
obejmujący części ciała i rodzaje bólów. 
EDUKATOR przedstawi niezbędne słownictwo na początku lekcji, dzięki czemu
zajęcia będą bardziej efektywne.

CELE PLANU LEKCJI:

Celem ćwiczenia jest zapoznanie
wszystkich kursantek z mową ciała,
poznanie nazw gestów, uczuć i emocji.
Zadanie z pewnością wpłynie na ich
wzajemną integrację i pomoże im łatwo
rozpoznawać znaki komunikacji
niewerbalnej, która jest niezbędna nie
tylko w życiu codziennym do
prawidłowego funkcjonowania w danym
społeczeństwie, ale także w miejscu
pracy
.  

ZAKŁADANE EFEKTY
UCZENIA SIĘ:

Kursantki będą potrafiły nazwać
gesty i emocje.
Kursantki powtórzą i utrwalą
słownictwo związane z częściami
ciała. 
Kursantki utrwalą sposób
formułowania form imperatywnych,
tworząc w ten sposób polecenie
lub prośbę. 
Kursantki będą potrafiły nazwać
cechy osobowości (tylko w grupie
bardziej zaawansowanej
językowo)

O PLANIE LEKCJI

Czas trwania  – 90 -120 minut
Jeśli grupa będzie potrzebowała więcej czasu, lekcja może trwać dłużej. Lekcja
może być również podzielona na kilka części. Pozostaje też trochę miejsca na
kreatywność nauczyciela, który może wprowadzić więcej symulacji i odgrywania
ról, aby zwiększyć interakcję między kursantkami. Dzięki takim działaniom
kursantki będą mogły lepiej zdefiniować ludzkie uczucia i emocje.

Materiały - handouty, długopis i kartka dla lidera wsparcia językowego



II. Po sprawdzeniu ćwiczenia kursantki pracują w parach i pokazują sobie
nawzajem określone ruchy, druga osoba zgaduje, jaki ruch jest prezentowany.
Później próbują określić, jakie uczucie lub emocję oznacza dany ruch.

III. Nauczyciel/ EDUKATOR inicjuje pewnego rodzaju dyskusję na temat
znaczenia mowy ciała, wybiera jedno wyrażenie, np. złożyć ręce, i prosi
kursantki o podanie wszystkich możliwych kontekstów tej czynności. Kursantki
robią to tak: Składasz ramiona, gdy czujesz złość lub gdy na kogoś czekasz.
Następnie każdy pracuje samodzielnie, wybiera trzy dowolne wyrażenia i
przygotowuje konteksty. Po kilku minutach kursantki porównują swoje
odpowiedzi w parach lub małych grupach.

IV. Kursantki uzupełniają luki odpowiednimi wyrażeniami poznanymi na lekcji.
W zależności od grupy możemy rozszerzyć ćwiczenie o przymiotniki związane z
cechami osobowości. W Handoucie nr 3 znajdują się dwie wersje zadania (DLA
BARDZIEJ ZAAWANSOWANYCH KURSANTEK)

V. Kursantki losowo wybierają dwie sytuacje (Handout 4). Ich zadaniem jest
odegranie scenki z uwzględnieniem zwrotów poznanych na zajęciach.
Następnie pokazują scenkę, aby reszta grupy mogła odgadnąć sytuację, np.
You are nodding your head because you agree with me (Kiwasz głową, bo się
ze mną zgadzasz).

VI. Podczas ostatniego etapu lekcji kursantki wymyślają własne sytuacje i
zapisują je na kartkach. Nauczyciel wykorzystuje je do utrwalania słownictwa
na kolejnych lekcjach.

I. Kursantki poznają wyrażenia omawiane podczas zajęć. Uzupełniają luki w
zdaniach odpowiednią częścią ciała w liczbie pojedynczej lub mnogiej
(Handout 1). Dla ułatwienia edukator może wyświetlić na rzutniku lub tablicy
zdjęcia przedstawiające niektóre wyrażenia (Handout 2). Może również
wykorzystać do tego komunikację niewerbalną. 



LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

https://www.youtube.com/watch?v=1sfM-xx7tHI (Mowa ciała)
Treści autorskie (autor - lider wsparcia językowego w danej grupie/
społeczności)

ZAŁĄCZNIKI

Zobacz - Załączniki 9.1 - 9.4

 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

https://www.youtube.com/watch?v=1sfM-xx7tHI

