
Konspekt z  lekcji  języka włoskiego

Temat: Che tempo fara` domani? Prognoza pogody, kierunki geograficzne. 

Klasa: 2 TiG TECH

Cele ogólne: 

 Uczniowie nauczą się nazw zjawisk atmosferycznych i kierunków  geograficznych  w języku 
włoskim.  

 Uczniowie będą doskonalić rozumienie tekstu słuchanego. 
 Uczniowie będą potrafili stworzyć prognozę pogody dla Italii.

Cele szczegółowe:

 Rozumienie i interpretacja tekstu słuchanego o średnim stopniu trudności. 
 Poznanie zasobu leksykalnego związanego z kierunkami geograficznymi i prognozą pogody
 Wyszukiwanie w tekście słuchanym konkretnych informacji, samodzielne tworzenie prognozy

pogody. 
 Korzystanie z technologii i narzędzi TIK w uczeniu się języka włoskiego. 

Metody i formy pracy:

 Praca z podręcznikiem lub prezentacja
 Praca indywidualna i grupowa z wykorzystaniem narzędzi TIK.
 Metoda aktywizująca.
 Lekcja odwrócona.

Pomoce  dydaktyczne:

 Platforma Classroom
 Podręcznik Progetto Italiano 1 - A1  lub prezentacja 

https://drive.google.com/file/d/1JqaItgRGu19QJ-MnMRYOLZBjZvclIYVL/view?
usp=sharing

 Gra językowa https://learningapps.org/view15597862
 Słuchowisko https://youtu.be/FM9RNkGtccw ( od minuty 11.36 do końca)
 Ćwiczenie do słuchowiska  https://wordwall.net/play/13075/258/576
 Lekcja odwrócona  - Jamboard 

https://jamboard.google.com/d/1LWL90eJU1V4tVQ0p2GCAfltZGn2IfFY2EptUpM4HzDU/
edit?usp=sharing

 Ankieta Google Forms

Wymagania w zakresie technologii

 Komputer, smartfon, tablet z dostępem do Internetu.

https://learningapps.org/view15597862
https://youtu.be/FM9RNkGtccw
https://drive.google.com/file/d/1JqaItgRGu19QJ-MnMRYOLZBjZvclIYVL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JqaItgRGu19QJ-MnMRYOLZBjZvclIYVL/view?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1LWL90eJU1V4tVQ0p2GCAfltZGn2IfFY2EptUpM4HzDU/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1LWL90eJU1V4tVQ0p2GCAfltZGn2IfFY2EptUpM4HzDU/edit?usp=sharing
https://wordwall.net/play/13075/258/576


Przebieg zajęć :

1. Czynności wstępne:   Sprawdzenie obecności , podanie tematu lekcji , określenie celów lekcji
2. Uczniowie poznają nazwy poszczególnych zjawisk atmosferycznych i kierunków 

geograficznych za pomocą podręcznika str. 81 lub prezentacji https://drive.google.com/file/d/
1JqaItgRGu19QJ-MnMRYOLZBjZvclIYVL/view?usp=sharing

3. Każdy uczeń sprawdza nabytą wiedzę w trakcie rozwiązywania krzyżówki 
https://learningapps.org/view15597862

4. Na postawie słuchowiska " Prognoza pogody" https://youtu.be/FM9RNkGtccw   ( od minuty 
11.36 do końca)   uczniowie zaznaczają miejsca występowania zjawisk atmosferycznych na 
mapie Włoch  https://wordwall.net/play/13075/258/576

5. Lekcja odwrócona-  W ramach utrwalenia wiadomości zdobytych na lekcji  pracując w 
grupach uczniowie tworzą prognozę pogody dla Północnej, Środkowej i Południowej części 
Italii z zastosowaniem poznanych zwrotów i słów.

6. Poszczególne grupy prezentują prognozę pogody, pozostali uczniowie zaznaczają na  tablicy 
Jamboard zjawiska atmosferyczne dla Italii w postaci rysunków - ikony ( dla odpowiedniej 
części Włoch - Część Północna, Środkowa, Południowa). 
https://jamboard.google.com/d/1LWL90eJU1V4tVQ0p2GCAfltZGn2IfFY2EptUpM4HzDU/
edit?usp=sharing

7. Nauczyciel koryguje ewentualne błędy.
8. Uczniowie dokonują podsumowania lekcji poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania 

dotyczące przebiegu zajęć. 
9. Nauczyciel ocenia aktywność uczniów.
10.  Nauczyciel zadaje i objaśnia pracę domową w podręczniku                                                 
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Sposób ewaluacji zajęć

Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWMund-
nsNpdvxKHZxcxmku-YRZHNh43wUShC5qUiWBtBqMA/viewform?usp=sf_link

Magdalena Kardaś
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