Lekcja (Tytuł):
Ochrona zwierząt
Poziom kompetencji językowej
A1x A2
B1 B2
C1

Przedmiot / Temat:
Ochrona zwierząt
Przesłanki / wymagania:
(np. powtórka językowa lub treści lub przygotowanie, użytek L1 w
poszczególnych częściach lekcji)
Aby uczniowie dobrze rozumieli treść lekcji w języku ojczystym, powinni:
- potrafić wymieniać gatunki zwierząt chronionych w Polsce,
- potrafić wymieniać sytuacje stanowiące zagrożenie dla zwierząt,
- potrafić wymieniać formy ochrony zwierząt.

Klasa / stopień: VI

Wiek uczniów: 11

Liczba uczniów w klasie: 8
Treść lekcji:

Czas trwania lekcji: 45 min

Lekcja dotyczy zwierząt pod ochroną:
- wybrane gatunki zwierząt znajdujące się pod ochroną w Polsce i po całym świecie,
- sytuacje stanowiące zagrożenie dla zwierząt
- formy ochrony zwierząt.
Cele nauki
Treść: Uczniowie potrafią wymieniać gatunki zwierząt pod ochroną
Komunikacja: Uczniowie potrafią zadawać proste pytania i odpowiadać na nie jak i również rozumieć wskazówki nauczyciela
Poznanie: Uczniowie potrafią podkreślić sytuacje stanowiące zagrożenie dla zwierząt i formy ich ochrony
Kultura / społeczność / obywatelstwo: Uczniowie potrafią wymieniać gatunki zwierząt chronionych w Polsce i w Hiszpanii

Bieżący Plan Lekcji został opracowany przez Panią Dianę Saja i Panią Izabellę Frackowiak.
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FL / STEM i dziedziny 4Cs
C1

Treść /
Efekty uczenia się

C2

Komunikacja:
Nauka języka i
Interakcja językowa

C3

Poznanie / procesy poznawcze:
LOTS i HOTS

C4

Kultura / Społeczność

„wiedzieć” (treść): nazewnictwo gatunków zwierząt
„potrafić” (treść, komunikacja): rozumienie prostych wskazówek i umiejętność
reagowania na nie
„uświadomić sobie” (treść, poznanie): umiejętność identyfikowania gatunków
zwierząt
Słownictwo (powtórzone): nazwy krajów, poszczególne nazwy zwierząt
Słownictwo (nowe): poznawcza sprawność językowa (CALP)
Słownictwo (nowe): podstawowe interpersonalne umiejętności komunikacyjne (BICS)
Struktury (skupianie się na zasadach gramatycznych) – struktury frazowe:
¿ Por qué ……. ¿Dónde ………?,
Funkcje językowe (informacje, argumentacja, stawianie pytań, rozumowanie) –
funkcje informacyjne języka, rozumowanie, argumentowanie
Zapamiętywanie / Identyfikowanie – gatunki zwierząt
Porównywanie – Porównywanie gatunków zwierząt w Polsce i w Hiszpanii
Klasyfikowanie – Wybranie określeń dotyczących umiejętności przystosowania się do
stada
Przewidywanie – Wyjaśnienie metod dotyczących ochrony gatunków zwierząt
Rozumowanie – Oglądanie filmów w celu opisywania chronionych zwierząt oraz
czynności związane z ochroną zwierząt
Syntetyzowanie / tworzenie – Zapamiętywanie nazw gatunków zwierząt chronionych
w Polsce i w Hiszpanii
Uświadomienie sobie (tematu naukowego związanego z kulturą / społecznością) dobre przygotowanie do lekcji ułatwia zdobywanie wiedzy o bogactwie i wyjątkowej
obfitości chronionej fauny
Uczestnictwo (dalsze angażowanie się w projekt poza klasą) Komunikacja (rozpowszechnianie wyników naukowych w społeczności) -
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