
Scenariusz lekcji języka francuskiego  

z użyciem monitora interaktywnego  

klasa 8a 

Data: 26.10.2018 

Temat: „Vacances – reportaż. Praca z materiałem autentycznym“ 

 

Sprawności: słuchanie, pisanie, rozumienie tekstu autentycznego,  

Media/Pomoce: monitor interaktywny, biała tablica, materiał autentyczny zgromadzony na 

płycie podręcznika multimedialnego En avant 2, kartka z tekstem z lukami i zdaniami do 

uzupełnienia, kartka pracy  z pytaniami i odpowiedziami do uzupełnienia na podstawie 

reportażu, 

Podręcznik: En avant 2, 

Formy pracy:  praca indywidualna, praca w grupach 

Metoda: aktywizująca 
 

Techniki: monitor interaktywny, przyporządkowywanie pytao do odpowiedzi z reportażu, 

tekst z lukami, zdania z lukami  

 

Cel główny:  

 Uczeo rozwija umiejętnośd selektywnego rozumienia tekstu słuchanego „ Les 

vacances des jeunes ” - materiału autentycznego, 

 

Cele szczegółowe:   

 Uczeo potrafi ze słuchu ustalid prawidłową odpowiedz na pytania 

 Uczeo potrafi przyporządkowad pytania do odpowiedzi 

 Uczeo potrafi wyszukad w tekście żądaną informację 

 Uczeo utrwala formy czasu przeszłego passe compose 

 Uczeo potrafi napisad zdania  w czasie przeszłym  z wykorzystaniem podanych 

wyrazów w pytaniu 

 Uczeo posługuje się umiejętnościami posługiwania monitora interaktywnego 

 Uczeo kształci umiejętnośd samooceny i obiektywnej oceny prac kolegów według 

wcześniej ustalonych kryteriów 

 Uczeo rozwija umiejętnośd efektywnego współdziałania w grupie  



 

Przebieg lekcji: 

1. Czynności organizacyjne (powitanie uczniów, sprawdzenie obecności) 

2. sprawdzenie pracy domowej, ćwiczenie utrwalające nazwy paostw kontynentów  

oraz zaimki przed nich stosowanych 

3. Wprowadzenie tematu 

– jeden uczeo zapisuje na ekranie tablicy datę w języku francuskim 

– nauczyciel notuje temat „ Les vacances des jeunes” zapisuje słownictwo  

z tłumaczeniem i omawia cele lekcji 

4. Przebieg lekcji 

– nauczyciel rozdaje karty z pytaniami do reportażu 

– nauczyciel odtwarza płytę z reportażem  na monitorze interaktywnym 

– uczniowie czytają pytania i formułują odpowiedzi ustnie, a następnie zapisują  

je na białej tablicy 

–  nauczyciel wyświetla na tablicy multimedialnej dwiczenie przedstawiające 

nazwy miast i paostw. 

– uczniowie powtarzają nazwy i przyporządkowują dane miasto do paostwa.  

– uczniowie dzielą się na grupy 2-3 osobowe i rozwiązują zadanie z lukami 

wpisując odpowiedni zaimek 

–  uczniowie prezentują swoje prace grupowe. Podchodzą do tablicy i wpisują  

w lukę dany zaimek 

5. dwiczenia utrwalające 

– Uczniowie powtarzają słownictwo, formy gramatyczne (zaimki), czas przeszły 

powtórzony na lekcji 

6. Ewaluacja 

– Uczniowie samodzielnie wypełniają zadanie z lukami  

–  Nauczyciel  nagradza plusami uczniów aktywnie uczestniczących w lekcji 

7. Praca domowa 

– nauczyciel zadaje do domu 2 zadania utrwalające materiał z lekcji. Tłumaczy 

zadania, dziękuję za lekcję i żegna uczniów. 

 

Katarzyna Pułanecka 

 


