
Konspekt   lekcji  języka włoskiego

Temat: Che giorno e`?  Tygodniowy rozkład zajęć- analiza tekstu 
słuchanego.

Klasa: 1 TECH

Cele ogólne: 

 Uczniowie nauczą się nazw dni tygodnia  w języku włoskim.  
 Uczniowie będą doskonalić rozumienie tekstu słuchanego. 
 Uczniowie będą potrafili stworzyć tygodniowy rozkład zajęć.

Cele szczegółowe:

 Uczeń potrafi nazwać dni tygodnia, 
 Wymienić dni tygodnia i czynności planu zajęć usłyszane w słuchowisku,
 Uczeń potrafi skonstruować swój tygodniowy plan zajęć.
 Uczeń potrafi korzystać z technologii i narzędzi TIK w uczeniu się języka włoskiego. 

Metody i formy pracy:

 Wykład,
 Analiza słuchowiska i samodzielna praca z kartami pracy,
 Aktywizacja uczniów,
 Ćwiczenie z zastosowaniem TIK gra językowa na learning apps

Pomoce  dydaktyczne:

 Platforma Classroom - meet
 Słuchowisko  https://youtu.be/bAW5_29aZY8  ( 8,21 min. - 9,12 min. )
 Karty pracy
 Gra językowa https://learningapps.org/view13304230

 Podręcznik Spazio Italia 1,

Wymagania w zakresie technologii

 Komputer, smartfon, tablet z dostępem do Internetu.

https://learningapps.org/view13304230
https://youtu.be/bAW5_29aZY8


Przebieg zajęć :

1. Czynności wstępne:   Sprawdzenie obecności , podanie tematu lekcji , określenie celów lekcji
2. Przypomnienie niektórych poznanych czasowników, zapoznanie uczniów z nazwami dni 

tygodnia,
3. Uczniowie dwukrotnie słuchają nagrania i indywidualnie korzystając z kart pracy uzupełniają 

tygodniowy rozkład zajęć Sylwii. Konfrontują odpowiedzi na forum klasy.
4. Uczniowie samodzielnie konstruują własny tygodniowy rozkład zajęć i prezentują kolejno na 

forum klasy.
5. Nauczyciel koryguje ewentualne błędy,
6. Uczniowie indywidualnie rozwiązują zadanie na learning apps „ Giorni della settimana”
7. Uczniowie dokonują podsumowania lekcji poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania 

dotyczące przebiegu zajęć. 
8. Nauczyciel ocenia aktywność uczniów.
9.  Nauczyciel zadaje i objaśnia pracę domową w Podręczniku – zeszyt ćwiczeń str. 18 ćw.1 ,2    

Maurizio Di Paola
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