Sieć współpracy z nauczycielami języka angielskiego

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Temat: Szkoła – budowanie dialogów.
Subject: School – making dialogues.
Czas trwania lekcji: 45 min.
Nauczyciel prowadzący: Katarzyna Weiss
CELE LEKCJI:
Cel ogólny:
- powtórzenie wiadomości z zakresu słownictwa dotyczącego szkoły
- rozwijanie sprawności mówienia i pisania w języku obcym
- motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego
- przygotowanie do matury ustnej z języka angielskiego
- posługiwanie się programem MAKE BELIEFS COMICS
Cele szczegółowe:
- uczeń potrafi tworzyć, zapisywać i formatować komiks w programie online
- uczeń zna słownictwo z zakresu tematycznego dotyczącego szkoły
- uczeń potrafi zastosować zwroty w języku angielskim w sytuacji formalnej i nieformalnej
- uczeń potrafi stworzyć krótki dialog w języku angielskim wykorzystując do tego
program komputerowy
- uczeń ćwiczy umiejętność rozumienia ze słuchu
- uczeń rozwija umiejętność mówienia w języku angielskim w sytuacji oficjalnej i
nieoficjalnej
- uczeń potrafi pracować w parach
Forma pracy:
- praca w parach
Metody pracy:
- CALL – computer assisted language learning (uczenie się ze wspomaganiem komputera)
- metoda praktycznego działania
- pokaz i obserwacja
- wykład
Środki dydaktyczne:
- tematy do przygotowania dialogu
- komputery z dostępem do Internetu
- program komputerowy MAKE BELIEFS COMICS
- tablica, kreda
PRZEBIEG LEKCJI:
1. Faza wstępna(5min):
- powitanie

- sprawdzenie obecności
- zapisanie tematu na tablicy
- przedstawienie celów lekcji
- rozdanie ankiet ewaluacyjnych
2. Faza realizacyjna(35min):
Omówienie dialogu (5min)
- podział uczniów w pary,
- przypomnienie słownictwa i wyrażeń potrzebnych do dialogu
- omówienie zadania, zwrócenie uwagi na kryteria oceny (treść, bogactwo, poprawność,
wymowa)
- rozdanie dialogów do przygotowania
Przygotowanie dialogu w parach. (5 min)
Omówienie programu MAKE BELIEFS COMICS (15 min)
- nazwa komiksu i autor
- wybór tła
- wybór postaci i ich emocji
- skalowanie, przemieszczanie, obrót i kasowanie postaci
- wybór rekwizytów
- dobieranie baloników z tekstem
- ścieżki tekstowe
- tworzenie dialogu
Uczniowie przygotowują dialogi z wykorzystaniem programu Make Beliefs Comics.
Prezentacja dialogów poszczególnych par oraz powtórzenie słownictwa w trakcie
słuchania.(10 min)
3. Faza podsumowująca(5min):
-

zapisanie dialogów oraz wysłanie mailem do nauczyciela do oceny
ocena koleżeńska prac innych uczniów
wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

Załączniki
1. Zadania – tematy do dialogów
2. Arkusz do powtórki słownictwa
3. Ankieta ewaluacyjna

