
Scenariusz lekcji do podręcznika
Deutschtour fit 7
Temat: Katrinas Berlin

1. Dział 4 “Alltag in Deutschland”

2. Temat: Katrinas Berlin

3. Klasa/poziom: 7/A1

4. Cel główny:

● kształtowanie umiejętności pracy w grupie

5. Cele szczegółowe:

● uczeń nazywa najciekawsze zabytki Berlina w języku polskim i niemieckim

● uczeń poszukuje, porządkuje i analizuje informacje z różnych źródeł

● uczeń poprawnie wymawia niemieckie nazwy zabytków

● uczeń prezentuje efekty pracy w grupie

● uczeń doskonali umiejętność słuchania ze zrozumieniem

6. Formy pracy:

● plenum

● grupowa

7. Środki dydaktyczne:

● podręcznik zadania 1,2,3 strona 74

● jamboard- praca w grupie na lekcji zdalnej

8. Ćwiczone sprawności:

● rozumienia ze słuchu

● poprawnego pisania

9. Kompetencje kluczowe:

● kompetencje rozumienia i tworzenia informacji
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Przebieg lekcji

Wprowadzenie

1. Czynności organizacyjne: przywitanie, sprawdzenie obecności, zapisanie tematu,

zapoznanie uczniów z celem lekcji.

2. Rozgrzewka językowa

Ta część lekcji powinna nawiązywać do materiału z poprzednich zajęć.

W trakcie lekcji zdalnej proponuję powtórzenie słownictwa korzystając z quizleta

https://quizlet.com/_9v68?x=1jqt&i=18ckkm

lub odpowiadanie na pytania w zabawowej formie korzystając z baamboozle

https://www.baamboozle.com/game/228892

W trakcie lekcji stacjonarnej nauczyciel przygotowuje karteczki z nazwą miejsca w

mieście, porą dnia oraz plusem lub minusem. Uczniowie odgrywają dialogi z propozycją

wyjścia do podanego miejsca w mieście i przyjęciem lub odrzuceniem propozycji.

Prezentacja

a. Wprowadzenie do  tematu

Nauczyciel pokazuje zdjęcia atrakcji turystycznych Berlina, uczniowie starają się nazwać

te miejsca, dyskutują na temat tego, czy ktoś był w Berlinie, co widział, czy rozpoznaje te

miejsca.

Ćwiczenie

a. Nauczyciel prezentuje na tablicy interaktywnej zadanie 1 strona 74 w podręczniku.

Uczniowie słuchają nagrania i przyporządkowują ustnie zdjęciom właściwe informacje.

b. W zadaniu drugim podają nazwy atrakcji turystycznych Berlina po niemiecku.

c. Nauczyciel dzieli losowo uczniów na zespoły, każdy zespół otrzymuje swoją stronę na

jamboard i przygotowuje projekt o ciekawych zabytkach i miejscach w Berlinie.
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Podsumowanie

Następuje prezentacja projektów, każda z grup omawia to, co znalazło się w jej projekcie.

Uczniowie wzajemnie oceniają efekty swojej pracy.

Przykładowe projekty uczniów:
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autor: Agnieszka Obrocka-Hoc
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