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tytuł dobrej praktyki

Our favourite possessions. (Nasze ulubione rzeczy.)

lead

Pomysł na lekcję języka angielskiego na poziomie
szkoły podstawowej od klasy pierwszej do szóstej.

Wpisz swoje imię i nazwisko oraz nazwę i nr szkoły (lub zespołu
szkół), miejscowość

Napisz krótkie wprowadzenie do dobrej praktyki (1-2 zdania)

przedmiot/ poziom nauczania (ew. klasa)

Język angielski, klasa szósta

cele

Uczeń potrafi przedstawić się po angielsku: mówi jak
się nazywa, ile ma lat, do której chodzi klasy, itd. W
zależności od poziomu opanowania języka
angielskiego uczeń układa od 2 do 5 zdań.

Podaj przedmiot i poziom nauczania, na którym została
przeprowadzona dobra praktyka, oraz ew. klasę

Sformułuj cele dobrej praktyki w języku zrozumiałym dla ucznia:
Czego uczniowie się nauczą? Odwołaj się do podstawy
programowej (wymagania szczegółowe)

Uczeń mówi o swoich ulubionych rzeczach, które
posiada.

pomoce dydaktyczne

Jakie pomoce i narzędzia TIK są potrzebne do przeprowadzenia
dobrej praktyki (programy, aplikacje, strony WWW itp.)?

Komputer
Internet
skype

krótki opis pomysłu
Uczniowie przygotowują kilka zdań o sobie oraz o ulubionych rzeczach/zabawkach w języku angielskim. Nauczyciele z dwóch
zaprzyjaźnionych szkół ustalają termin i godzinę, o której uczniowie skontaktują się na skype-ie. Za pomocą skype-a uczniowie
jednej szkoły przedstawiają się kolegom z drugiej szkoły. Każde dziecko siada przed kamerą komputera i mówi o sobie. Na
koniec dzieci pozdrawiają się i żegnają, oczywiście po angielsku.

efekty pracy
Uczniowie nauczyli się mówić o sobie po angielsku. Przełamali barierę w mówieniu w obcym języku. Poznali możliwości jakie daje
skype, jeśli chodzi o komunikację.

uwagi
Zanim posadzimy dzieci przed kamerą komputera, zawsze należy sprawdzić, czy sprzęt dobrze działa, czy mamy
połączenie za pomocą skąpe-a. Kiedy dzieci oswoją się z występami indywidualnymi przed kamerą komputera
mogą następnie przedstawiać krótkie scenki czy teatrzyki.
załączniki

Materiały przygotowane przez nauczyciela (np. karty pracy, krzyżówki, quizy) oraz strona WWW, na której znajduje się dobra
praktyka (prace uczniów stworzone w jej ramach)

