
Scenariusz lekcji otwartej z języka francuskiego  

z użyciem monitora interaktywnego  

klasa 8a 

 

Data: 24.05.2019 

Temat: Kolory, ubrania, materiały – słownictwo 

 

Sprawności: słuchanie, pisanie, rozumienie tekstów i słów pisanych,  

Media/Pomoce: monitor interaktywny, biała tablica, zadania wybrane ze strony www. 

francaisfacile.com, www.twojfrancuski.pl,  zadania z podręcznika multimedialnego En avant 2, 

karty obrazkowe, karta pracy: zdania z lukami, 

Podręcznik: En avant 2, 

Formy pracy:  praca indywidualna, praca w grupach 

Metoda: aktywizująca 

Techniki: ekran multimedialny, przyporządkowywanie pytao do odpowiedzi z reportażu, tekst 

z lukami, zdania z lukami  

 

Cel główny:  

 zapoznanie ze słownictwem – nazwami ubrao, 

 rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, 

 rozwijanie umiejętności komunikacji-układanie zdao w języku francuskim 

 dwiczenie umiejętności pisania, 

 dwiczenie umiejętności rozumienia ze słuchu. 

 

Cele szczegółowe:  

 poznanie nazw ubrao w języku francuskim 

 czytanie słów i powtarzanie za nagraniem słowa, 

  opisywanie ustne ubrania kolegi/koleżanki, 

 zadanie z wykorzystaniem monitora interaktywnego:  dopasowywanie opisu do osoby, 

łączenie kolorów oraz zaznaczanie kolorem lub podkreśleniem części poprawnej zdania, 

 zrozumie usłyszanego słowa i przeczytanie wyrazu z poprawną intonacją, 

http://www.twojfrancuski.pl/


 

Przebieg lekcji: 

1. Czynności organizacyjne (powitanie uczniów, sprawdzenie obecności). udzielanie 

odpowiedzi na pytania nauczyciela o samopoczucia, na temat pogody i dnia tygodnia, 

2. Sprawdzenie pracy domowej i przypomnienie ostatniej lekcji 

3. Wprowadzenie tematu 

 Jeden uczeo zapisuje na ekranie monitora datę w języku francuskim 

 nauczyciel notuje temat „ Les couleurs, les vetements, les matières” - vocabulaire, 

 Nauczyciel zapisuje słownictwo z tłumaczeniem i omawia cele lekcji 

4. Przebieg lekcji 

Za pomocą filmu ze strony www. Twojfrancuski.pl nauczyciel odtwarza filmik  

przedstawiający kolory i ubrania. Nauczyciel prezentuje po kawałku karty obrazkowe: 

koszulka, spodnie, spódnica , buty, dżinsy, sweter, skarpety, kapelusz, sukienka  itd.. 

Uczniowie zgadują w języku francuskim, co przedstawia ilustraja.  

Następnie nauczyciel na stronie internetowej www.francaisfacile.com wyświetla zadanie 

on – line dotyczące poznanego słownictwa. Uczniowie podchodzą do monitora 

interaktywnego, wyszukują poprawne słowo poprawnie wymawiając. Po wyszukaniu 

wszystkich słów nauczyciel rozdziela zadania.  W grupach 2-3 osobowych uczniowie mają 

za zadanie opisanie jednego z kolegów/koleżanek z klasy.  

Uczniowie prezentują swoją pracę przygotowaną w grupach. Uczniowie mają za zadanie 

zgadnąd, o kim mowa. 

5. Ewaluacja 

 Nauczyciel rozdaje zadanie do pracy indywidualnej utrwalające poznane słownictwo na 

lekcji 

 Uczniowie samodzielnie wypełniają zadanie z lukami  

 Nauczyciel  nagradza plusami uczniów aktywnie uczestniczących w lekcji 

6. Praca domowa 

 nauczyciel zadaje do domu 1 zadanie utrwalające materiał z lekcji. Tłumaczy zadanie, 

dziękuję za lekcję i żegna uczniów z klasy 8a,  zaproszonych uczniów z innej klasy i 

nauczycieli. 

 

Katarzyna Pułanecka 

http://www.francaisfacile.com/

