Napiszmy książkę metodyczną
typ (dyktando, rozgrzewka, debata,
etc)
cel / powód
temat / zawartość (kraje i
narodowości, przygotowanie do części
ustnej egzaminu, etc)
kontekst organizacyjny (wiek, wielkość
grupy, układ sali, dostępność
technologii, etc)
materiały i media
organizacja pracy (plenum, pary,
grupy, mix'n'mingle, etc)
czas przygotowania ćwiczenia
etapy ćwiczenia i czas trwania każdego
etapu
instrukcje
język interakcji ("co mamy zrobic?",
"ja pierwsza", "skończyłeś?")
jaki obszar języka ćwiczymy

poprawność vs płynność językowa

rola nauczyciela

rola studentów
procesy kognitywne (porównanie,
kontrastowanie, streszczanie, ranking,
etc.)
poprawa błędów

poziom trudności
(na podstawie T.Woodward "Planning Lessons and Courses", CUP)
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Zakupy

typ

cel / powód

temat / zawartość

kontekst organizacyjny

rozgrzewka lub "wypełniacz"
ćwiczenie wprowadzające lub podsumowujące temat
studenci ćwiczą swobodną komunikację
studenci ćwiczą język używany do przewidywania zdarzeń
studenci ćwiczą opisywanie sytuacji w szczegółach
zakupy
zwierzęta
strach
satysfakcja
dorośli
wielkość grupy nie ma znaczenia
wszyscy muszą widzieć ekran
komputer / tablet i projektor, głośniki

materiały i media

mp4
pytania które zada nauczyciel

organizacja pracy

plenum

czas przygotowania ćwiczenia

do 10 min na przygotowanie pytań
ustawienie sprzętu

etapy ćwiczenia i czas trwania każdego
etapu

1. wprowadzenie kontekstu sytuacyjnego (parkowanie przy
centrach handlowych) – 3min
 czy często robisz zakupy w centrach handlowych?
 czy jeździsz na zakupy samochodem?
 czy zdarzyło ci się nie pamiętać gdzie zaparkowałeś?
 w parach: opowiedz koledze o takim lub podobnym
zdarzeniu które dotyczy ciebie lub kogoś kogo znasz
2. wprowadzenie do filmu: gdzie / co się dzieje – 1min
 nauczyciel puszcza pierwsze parę sekund filmu i sprawdza,
czy wszyscy wiedzą gdzie rozgrywa się akcja
3. film z pytaniami: 8min
 nauczyciel odtwarza film, zatrzymując w kluczowych
momentach z pytaniami typu "co się dzieje?" / " co się
zdarzyło?" / "co zaraz się zdarzy"
 studenci odpowiadają na pytania; nauczyciel odtwarza
kolejny fragment filmu aby sprawdzić, czy przewidywania
studentów były prawidłowe
4. ciąg dalszy - ??

instrukcje

minimalne; pytania nauczyciela są jednocześnie instrukcjami

język interakcji

niepotrzebny

jaki obszar języka ćwiczymy

czas terażniejszy do opisu bieżących zdarzeń
czas przeszły do opisu zdarzeń sprzed chwili
język używany do przewidywania zdarzeń
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poprawność vs płynność językowa

płynność

rola nauczyciela

prowadzi ćwiczenie
rola dominująca

rola studentów

odpowiadają na pytania nauczyciela
brak swobody w kwestii tematu wypowiedzi
brak wpływu na kształt ćwiczenia

procesy kognitywne

przewidywanie zdarzeń
wyciąganie wniosków

poprawa błędów

nie w trakcie ćwiczenia, wyłącznie w przypadku nieporozumień
poprawa najistotniejszych błędów po ćwiczeniu

poziom trudności

B2 (możliwość adaptacji do innych poziomów znajomości języka)
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