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Przedmiot-  język rosyjski 

Poziom edukacyjny- szkoła podstawowa 

Typ zadania-  zadanie twórcze 

Poziom skomplikowania dla uczniów- Zielona (jedno zadanie do realizacji ) 

Długość zajęć- 3 godziny lekcyjne 

Tytuł zajęć- W świecie sztuki. Kino. Teatr. Muzea. Literatura. Powtórzenie oraz poszerzenie leksyki. 

Cele zajęć dla nauczyciela-  

Podstawa programowa przedmiotu język obcy nowożytny 

II etap edukacyjny: klasy IV–VII- wersja II.2. (Język obcy nowożytny nauczany jako drugi) 

 

I.9.Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, 

ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie 

następujących tematów: kultura (np. uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje); 

 

Cele zajęć w języku ucznia- 

Uczeń potrafi wymienić różne instytucje kulturalne, nazwać wydarzenia kulturalne i wyrazić opinię na ich 

temat, powiedzieć, jakie zjawiska z dziedziny kultury go interesują i dlaczego i uzyskać takie informacje od 

kolegów. 

Potrzebne materiały-  

Pracownia komputerowa lub stanowiska komputerowe z aktywnym łączem internetowym, rzutnikiem i 

ekranem lub tablica interaktywna, materiały plastyczne. 

Szczegółowy przebieg zajęć z uwzględnieniem czasu trwania poszczególnych etapów- 

1. Wstęp 

Lista słownictwa przygotowana w Quizlecie, powtórzeniowe ćwiczenia w formie krótkiego quizu Kahoot. 

2. Dyskusja 

1) Czym się będziemy zajmować? 

2) Jak uatrakcyjnić zajęcia poświęcone na powtórzenie omówionych treści? 

prezentacja możliwości www. animaker.com, www.learningapps.org 

5. Zadanie finalne. 

Przygotujcie dla siebie i kolegów ćwiczenia powtórzeniowe z tematyki „W świecie sztuki. Kino. Teatr. 

Muzea. Literatura”- leksyka. 

Praca w grupach2-3 osobowych. 
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Formy realizacji- listy słów- dobieranie, antonimy, synonimy; quizy, krótkie scenki do odegrania, rebusy, 

filmiki prezentujące zachowanie w danym miejscu… 

Każda grupa losuje temat -  gatunki filmowe  

gatunki literackie  

recenzja 

rodzaje muzeów 

wizyta w teatrze 

wizyta w muzeum 

 

Kryteria realizacji: osiągnięcie celu czyli powtórzenie słownictwa z danego tematu. 

 

Ocenę wystawia nauczyciel biorąc pod uwagę  

- atrakcyjną dla uczniów formę zadania-     1-3p 

- zaangażowanie pozostałych uczniów w proponowaną formę powtórzenia- 1-3p 

- współpracę w grupie-        1-3p 

Ocena końcowa- suma uzyskanych punktów 

6. Praca własna ucznia. 

Nauczyciel służy radą: monitoruje pracę uczniów, podsuwa pomysły, służy pomocą leksykalną korygując 

błędy, sprawdza, czy prace są związane z tematem, nie odchodzą od niego; omawia postępy. 

7. Prezentacja i ewaluacja. 

 

2-3p  dopuszczający 

4-5p  dostateczny 

6-7p  dobry 

8p  bardzo dobry 

9p  celujący 

 

8.Konkluzja 

Gratuluję, wykonaliście wszystkie zadania przewidziane w projekcie, którego powodzenie w dużej mierze 

zależało od Waszej pracy grupowej. 

Mam nadzieję, że nie tylko efektywnie powtórzyliście słownictwo związane z uczestnictwem w kulturze, ale 

także poszerzyliście je o nowe zwroty i wyrażenia. 
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