
    IO6 Opracowanie nowych narzędzi MALL do nauki języków 

 

 

"MALL GUIDEBOOK FOR LANGUAGE TRAINERS" 
2015-1-DE02-KA204-002384 

 

Przykładowy plan lekcji 

Nazwa zasobu: Moodle  

Link: http://iberika-online.de/moodle/ 

Poziom: B1 

Umiejętności nabyte podczas ćwiczeń: Gramatyka (Konjunktiv II - nierealne warunki / życzenia w teraźniejszości) 

Czas trwania 
Wymagane 

umiejętności/ 

wiedza 
Aktywność nauczyciela 

Aktywność uczących 

się 
Wymagane 

materiały/pomoce 

Układ klasy (tzn. 

praca grupowa, 

pary, praca 

indywidualna) 

Komentarze 

15 minut 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Konjunktiv II dla 

nierealnych 

życzeń, marzeń, 

itp.; Czasowniki 

w Konjunktiv II 

  

- Nauczyciel (N.) wprowadza 

nierealne zdania warunkowe 

zgodnie z zaleceniami Schritte 

plus 5 Teacher's guide 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- uczący się (U.) 

uzupełnia ćwiczenie A1 

- U. zdaje sobie sprawę, 

że zdania dotyczą 

sytuacji, które nie są 

realne 

  

  

Schritte plus 5, 

s. 46 / A1; Schritte 

plus 5 Lehrer-

handbuch s. 52 / 

A1 

  

Biała tablica, 

długopisy 

  

Schritte plus 5, 

s. 46 / A2 

  

Schritte plus 5, 

s. 132/2 - 4 

Klasa 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ten plan lekcji został 

dostosowany do kursów 

prowadzonych z Schritte 

plus 5. Jeśli pracujesz z 

podręcznikiem, zapoznaj 

się z podręcznikiem dla 

N., s. 52 w celu uzyskania 

szczegółowych instrukcji. 

  

N. pracujący z innymi 

podręcznikami mogą 

postępować inaczej na tym 

etapie. 

  

Koniunktiv II za nierealne 

życzenia, marzenia, itp. 

http://iberika-online.de/moodle/
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Czas trwania 
Wymagane 

umiejętności/ 

wiedza 
Aktywność nauczyciela 

Aktywność uczących 

się 
Wymagane 

materiały/pomoce 

Układ klasy (tzn. 

praca grupowa, 

pary, praca 

indywidualna) 

Komentarze 

  

  

5 minut 

  

  

  

15 minut 

  

  

  

  

  

10 minut 

  

  

  

  

  

- N. prosi U., aby dokończyli 

zdania w ćwiczeniu A2 

  

  

- N. prosi U., aby zrobili 

ćwiczenia 2 - 4 w skoroszycie 

  

- N. koryguje zdania wraz z 

U., jeśli to konieczne 

  

- N. ma ćwiczenia A3 

  

  

  

- N. prosi U. o zrobienie 

ćwiczenia 5 - 7 w skoroszycie  

  

  

  

  

  

  

- L. ćwiczenia A2  

  

  

  

- L. ćwiczenia 2 - 4  

- L. zaprezentował swoje 

rozwiązania w klasie 

  

  

  

 

  

  

  

Schritte plus 5 , s. 

46 / A3 

  

Schritte plus 5 , s. 

133/5 - 7 

  

  

  

  

Biała tablica 

  

  

  

  

  

  

Praca indywidualna  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pary  

  

  

  

 

Zaprezentowano w 

Schritte plus 4 / rozdział 8. 

W tej chwili U. powinni 

pamiętać o tym, czego 

dotychczas dowiedzieli się 

o Konjunktiv II. 

  

N. pracujący z innymi 

podręcznikami mogą 

również poznać w tym 

momencie Konjunktiv II, 

jako nierealne pragnienia. 

  

Ćwiczenia 2 - 4 i 5 - 7 w 

skoroszycie mogą być 

również zadawane, jako 

praca domowa. Warto 

jednak pamiętać, że U. 

ćwiczyli stosowanie i 

formy Konjunktiv II na 

tym etapie. 

  

Pozwolić możliwie 

największej liczbie U., 

przeczytać swoje 
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Czas trwania 
Wymagane 

umiejętności/ 

wiedza 
Aktywność nauczyciela 

Aktywność uczących 

się 
Wymagane 

materiały/pomoce 

Układ klasy (tzn. 

praca grupowa, 

pary, praca 

indywidualna) 

Komentarze 

20 minut 

  

  

  

  

  

  

Do 20 minut 

  

- N. koryguje zdania wraz z 

U., jeśli to konieczne  

  

  

- N. prosi U. o zamknięcie 

książek  

  

- N. pisze " Wenn Lehrer 

Schüler wären, ... " 

- N. prosi U. o dokończenie 

zdania 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

- U. robią ćwiczenie A3 

w parach  

  

  

  

  

- U. robią ćwiczenia 5 - 

7  

- U. czytają swoje 

rozwiązania w klasie  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Praca indywidualna  

  

  

  

  

  

Klasa 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

odpowiedzi, aby upewnić 

się, że zrozumieli nowe 

zagadnienia. 

  

Dla grupy U. mających 

problemy z wymową ö, ü i 

ä, zaleca się włączenie 

ćwiczeń 8 - 10 ( Schritte 

plus 5, s. 133 i CD 3 / 

ścieżka 21, 22 i 23) lub 

podobnych ćwiczeń 

skoncentrowanych na 

poprawnej wymowie. 

  

Szczegółowe instrukcje 

wykonywania ćwiczeń A4 

można znaleźć w Schritte 

plus 5 Lehrerhandbuch, s. 

53. Nauczyciele mogą 

pominąć to ćwiczenie i 

przejść do ćwiczeń w 

Moodle. 
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Czas trwania 
Wymagane 

umiejętności/ 

wiedza 
Aktywność nauczyciela 

Aktywność uczących 

się 
Wymagane 

materiały/pomoce 

Układ klasy (tzn. 

praca grupowa, 

pary, praca 

indywidualna) 

Komentarze 

 

- N. pisze zdanie na tablicy 

- N. używa końca zdania jako 

początku następnego (na 

przykład: " Wenn sie 

Hausaufgaben machen 

müssten , ...") 

- N. poproś innego U., aby 

zakończył zdanie  

  

  

  

- N. tworzy grupy po czterech 

U. i prosi ich o wybranie 

przykładu z ćwiczenia A4 i 

przygotowanie zdań według 

tego przykładu 

  

 

- U. zamykają swoje 

książki 

  

  

  

  

- U. uzupełniają zdanie 

(na przykład: "... 

müssten sie 

Hausaufgaben machen 

.") 

  

  

  

- jeden U. uzupełnia 

zdanie (na przykład: "... 

hätten sie weniger 

Freizeit ". 

  

 

 

Schritte plus 5, 

s. 46 / A4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Praca grupowa (4 

osoby w grupie) 

  

  

 

 

 

 

 

 

N. mogą podawać markery 

i dużą kartkę papieru 

każdemu zespołowi, aby 

U. mogli tworzyć plakaty 

z ich zdaniami do 

pokazania w klasie. 

  

W miarę potrzeb N. mogą 

tworzyć większe lub 

mniejsze grupy. 
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Czas trwania 
Wymagane 

umiejętności/ 

wiedza 
Aktywność nauczyciela 

Aktywność uczących 

się 
Wymagane 

materiały/pomoce 

Układ klasy (tzn. 

praca grupowa, 

pary, praca 

indywidualna) 

Komentarze 

  

- U. otwierają książki na 

s. 46, przeglądają 

ćwiczenie A4, wybierają 

sytuację i tworzą zdania  

 

- każda grupa 

przedstawia swoje 

zdanie lub plakat klasie  

  

20 - 45 

minut  
  

  

- N. prosi U., aby zalogowali 

się do Moodle i przeszli do 

modułu 4. 

- N. pokazuje, które ćwiczenia 

mogą być użyte do ćwiczeń 

Konjunktiv II: 

 Ćwiczenie 1 

(" Der König von 

Deutschland " - 

Musikdiktat ) 
 Ćwiczenie 2 

(" Wenn, wenn, wenn 

... ") 
 Ćwiczenie 3 

(" Hätte, wäre, wenn 

  

  

  

  

- U. loguje się do 

Moodle i przechodzi do 

modułu 4 

  

  

Komputer / Laptop, 

wifi, projektor 

  

  

  

  

  

  

  

Klasa 

  

  

  

  

  

  

  

Następujące ćwiczenia 

online można wykonać 

bezpośrednio po 

wprowadzeniu do tematu 

gramatyki i ćwiczeń 

opisanych powyżej. Grupy 

pracujące z innymi 

podręcznikami mogą 

wykonywać podane 

ćwiczenia. 

 

Ponieważ w innych 

częściach modułu są różne 
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Czas trwania 
Wymagane 

umiejętności/ 

wiedza 
Aktywność nauczyciela 

Aktywność uczących 

się 
Wymagane 

materiały/pomoce 

Układ klasy (tzn. 

praca grupowa, 

pary, praca 

indywidualna) 

Komentarze 

... ") 
 Ćwiczenie 4 

(" Es ist aber anders! 

") 
 Ćwiczenie 5 

(" Der Traum vom 

Lottogewinn ") 
 Ćwiczenie 6 

(" Was wäre, wenn 

...? ") 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- U. wybiera ćwiczenie, 

czyta instrukcje i klika 

na tytuł, aby rozpocząć 

ćwiczenie 

  

  

  

  

  

 

  

 

  

Komputery / 

laptopy, wifi, 

słuchawki 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Praca indywidualna  

ćwiczenia, zaleca się 

pokazać U., które z nich 

odnoszą się do Konjunktiv 

II, zanim zaczną pracować 

indywidualnie. 

Na tym etapie zaleca się 

używanie projektora. W 

przeciwnym razie 

niektórzy U. mogą być 

wylogowani i przegapić 

wyjaśnienie. 

 

Jeśli U. nie mają konta 

Moodle, muszą najpierw 

zarejestrować się w kursie. 

Mogą również 

potrzebować bardziej 

szczegółowego opisu 

funkcji platformy. To 

wymaga dodatkowego 

czasu. 

  

Jeśli w trakcie kursu nie 

ma komputerów, 

nauczyciele mogą 



     IO6 Opracowanie nowych narzędzi MALL do nauki języków 

 

 

"MALL GUIDEBOOK FOR LANGUAGE TRAINERS" 
2015-1-DE02-KA204-002384 

 

Czas trwania 
Wymagane 

umiejętności/ 

wiedza 
Aktywność nauczyciela 

Aktywność uczących 

się 
Wymagane 

materiały/pomoce 

Układ klasy (tzn. 

praca grupowa, 

pary, praca 

indywidualna) 

Komentarze 

przeprowadzać te 

ćwiczenia odrabiając pracę 

domową. Jednak w tym 

przypadku U. potrzebują 

komputera, dostępu do 

Internetu i głośników / 

słuchawek w domu. U. 

muszą również zapoznać 

się z platformą Moodle, 

aby móc poruszać się po 

stronie i wykonać 

samodzielnie ćwiczenia. 

  

Idealna sytuacja: każdy 

uczeń ma własny 

komputer / laptop i 

wykonuje ćwiczenia we 

własnym tempie. 

  

W grupach o różnych 

poziomach umiejętności 

ICT, N. mogą łączyć w 

pary U. z dobrymi 

umiejętnościami ICT z U. 

o niskim poziomie tych 

umiejętności, tak aby 
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Czas trwania 
Wymagane 

umiejętności/ 

wiedza 
Aktywność nauczyciela 

Aktywność uczących 

się 
Wymagane 

materiały/pomoce 

Układ klasy (tzn. 

praca grupowa, 

pary, praca 

indywidualna) 

Komentarze 

pomagali sobie nawzajem.  

  

Ćwiczenia można 

wykonywać jedno po 

drugim lub w innej 

kolejności.  


