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1. Etap edukacyjny i klasa:
•

szkoła ponadgimnazjalna - technikum - klasa IV

2. Przedmiot:
•

język obcy nowożytny – angielski

3.Temat zajęć:
Crime and punishment - odbiór tekstu słuchanego i słownictwo związane z wymiarem
sprawiedliwości.
4. Czas trwania zajęć:
45
5. Uzasadnienie wyboru tematu:
Temat jest zgodny z podstawą programową, a jego realizacja przypada na kwiecień - ostatni moduł
repetytorium maturalnego.
6. Uzasadnienie zastosowania technologii:
Wykorzystanie technologii zwiększa zainteresowanie i zaangażowanie uczniów, a różnorodność
ćwiczeń umożliwia dokładne utrwalenie słownictwa.
7. Cel ogólny zajęć:
Poznanie/utrwalenie słownictwa związanego z wymiarem sprawiedliwości.
8. Cele szczegółowe zajęć:
•

Uczeń posługuje się słownictwem związanym z wymiarem sprawiedliwości.

•

Uczeń rozumie wypowiedzi ustne i wybiera właściwą odpowiedź.

•

Uczeń potrafi uzupełnić tekst odpowiednim słowem.

•

Uczeń potrafi udzielić odpowiedzi na pytanie związane z tematem.

9. Metody i formy pracy:
Cykl Kolba, metody aktywizujące, metoda audiowizualna, metoda kreatywna
Praca indywidualna, praca w grupach, praca z zespołem klasowym
10. Środki dydaktyczne:
platforma Teams
podręcznik Repetytorium Maturalne Longman
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materiał filmowy z kanału YouTube
e-podręczniki
padlet
LearningApps
11. Wymagania w zakresie technologii:
Komputer z dostępem do Internetu
Platforma Teams
12. Przebieg zajęć:
Aktywność nr 1
Temat:
Wprowadzenie do tematu
Czas trwania:
10 min.
Opis aktywności:

Nauczyciel wyświetla uczniom krótki film na You Tube w celu powtórzenia słownictwa związanego z
przestępczością. Po obejrzeniu filmu omawia go wspólnie z uczniami.
https://www.youtube.com/watch?v=_JC2MVy83n0&t=107s
Nauczyciel pokazuje uczniom zdjęcie procesu na sali sądowej w programie office.com i prosi o
nazwanie poszczególnych elementów zdjęcia, a następnie wspólnie wypisują wszystkie słówka, które
mogą pojawić się w późniejszym słuchowisku.
https://zs1nett-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mjarecka_eszkola_zs1_net/EY0mWlgLwRpJoLRKdadp_bMBqzrg0ymNA1YdypgtwKTuog?e=BC4W9M
Aktywność nr 2
Temat:
Refleksja - ćwiczenia z wykorzystaniem powtórzonego słownictwa.
Czas trwania:
10 min
Opis aktywności:

Uczniowie wykonują 2 ćwiczenia na platformie e-podręczniki - krzyżówka i uzupełnianie tekstu

https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/588801

.Następnie wspólnie omawiamy wyniki, wyjaśniając wszystkie słowa, które sprawiły uczniom
problem.
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Aktywność nr 3
Temat:
Teoria - słuchanie ze zrozumieniem.
Czas trwania:
12 min
Opis aktywności:

Repetytorium maturalne Longman - słuchanie ze zrozumieniem. Uczniowie dopasowują właściwe
zdania do wysłuchanych wypowiedzi - ćw.2/215.
https://www.pearson.pl/jezyk-angielski/strefa-nauczyciela/bankmaterialow/matura#accordion%3Daccord-3782

Aktywność nr 4
Temat:
Praktyka - utrwalenie poznanego słownictwa
Czas trwania:
12 min
Opis aktywności:

Nauczyciel przydziela uczniów do pokojów i daje im zadanie do wykonania - mają w grupach
zdecydować jaka kara jest najbardziej odpowiednia do konkretnych przestępstw. Wyniki swojej pracy
zamieszczają na padlecie, a później rozmawiamy o tym z grupą.
https://padlet.com/mjarecka/d523yuzu17ft2f2d
Uczniowie otrzymują link do ćwiczeń utrwalających poznane słownictwo na platformie LearningApps.
Następnie na forum omawiamy wyniki.
https://learningapps.org/view11156351
https://learningapps.org/view16218931

13. Sposób ewaluacji zajęć:
Uczniowie wypełniają anonimowy quiz w aplikacji Microsoft Forms, w którym oceniają
przeprowadzone zajęcia
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=YSdwM1Z5TkefHy15-0_dWWyYFm9tqpHijktmTI_KThUOFoyWFNTMzQyMDdSTUtRTVZLUThWVU5DMi4u

14. Licencja:
CC BY-NC-SA 4.0 - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0
Międzynarodowe.
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Przejdź do opisu licencji
15. Wskazówki:
16. Materiały pomocnicze:
17. Scenariusz dotyczy platformy epodreczniki.pl
18. Forma prowadzenia zajęć:
zdalna

4

