Boże Narodzenie coraz bliżej, więc każdy z nas szuka „czegoś ciekawego ”na te ostanie lekcje przed
świętami.
Chciałam podzielić się z Wami materiałami, które mogą się przydać w tym ostatnim tygodniu.
Niektóre zrobiłam sama, a inne znalazłam w sieci.
Można je wykorzystać np. do nauki metodą stacji lub do pracy w grupach.
1. Wprowadzenie i utrwalenie słownictwa świątecznego
✓ Klammerkarten - 6 gotowych kart obrazkowych dostarczy uczniom wiele frajdy, gdyż uczą
się przez zabawę i sami kontrolują swój wynik. Można to wykorzystać jako powtórzenie
i utrwalenie materiału lub jako rodzaj „odwróconej lekcji”, gdzie uczeń sam kontrolując
poprawność zaznaczonych klamerek musi przygotować słowniczek świąteczny z zeszycie.
(źródło: https://getschoolcraft.com/en/)

✓ Nauka interaktywna z pomocą aplikacji Learning Apps – materiał, który przygotowałam
wykorzystałam na lekcjach w klasach 1-5.
(https://learningapps.org/display?v=p06skggo519)
✓ Gotowe karty pracy - niektóre zmodyfikowałam dostosowując je do swoich uczniów
(załączniki 1,2,3).
Zaproponowane karty pracy można wykorzystać jako utrwalenie słownictwa. Karta 2
świetnie nadaje się na kartkówkę, nawet dla 2 klasy. Moi uczniowie jeszcze dodatkowo
kolorują wszystkie ilustracje.
Kartę 3 można wykorzystać do pracy w parach i zaproponować wykonać to zadanie na czas –
pomocny na pewno będzie online stopwatch , który mierzy czas (wersja świąteczna:
https://www.online-stopwatch.com/christmas/trees/ ).
Trzy najszybsze duety, które bezbłędnie wykonają zadanie otrzymują u mnie ocenę celującą.
(źródło: https://de.islcollective.com/)
✓ Gra Domino - może być elementem pracując metodą stacji lub konkurencją w grupach na
czas.
Moi uczniowie uwielbiają rywalizację i zadania na czas, dlatego bardzo często dzielę ich na
grupy ( każde zadanie rozwiązują w innym zespole – to poprawia relacje w klasie i pozwala
wejść w różne role, ale przede wszystkim uczy dyscypliny, kontroli czasu i odpowiedzialności
i współpracy. Świetnym narzędziem do szybkiego podzielenie klasy na grupy jest
https://www.randomlists.com/team-generator. Wystarczy wpisać tylko imiona uczniów
i ilość grup, a aplikacja automatycznie dokonuje podziału.
(źródło: https://www.grundschulmaterial.de/)

✓ Lesegitter Weihnachtszeit - to karta pracy raczej dla klas starszych 4-7, sprawdzająca
czytanie ze zrozumieniem.
Jeżeli klasa jest mniej zaawansowana proponuję podzielić ją na 8 grup i każda grupa ma za
zadanie przetłumaczyć wylosowany tekst i rozszyfrować, o którym obrazku jest mowa
i gdzie należy go przykleić. Uczniowie mogą korzystać ze słowników lub telefonów.
Pomocne będzie powiększone ksero naszego kwadratu i wszystkich obrazków zawieszone na
tablicy.
Następnie dzieci robią już indywidualnie własne karty pracy.
Jeżeli klasa jest na wyższym poziomie językowym proponuję zrobić konkurs świąteczny, kto
jako pierwszy bezbłędnie rozwiąże zagadkę.
(źródło: https://www.whimsyclips.com/)

2. Historia Bożego Narodzenia
✓ W postaci książeczki „Jesus ist geboren”
Książeczka przedstawia historię Bożego Narodzenia zapisaną na 7 obrazkach w formie
spirali. Są to zawsze 3 krótkie zdania, ale cała książeczka dla 1 ucznia będzie zbyt
monotonnym zadaniem.
Proponuję podzielić klasę na 2 lub 3 grupy, tak aby każdy uczeń otrzymał 1 kartę z tekstem,
który musi na odwrocie poprawie przepisać. Następnie każda grupa składa swoją książeczkę ,
dodatkowo ją ozdabiając i kolorując.
(źródło: www.ideenreise.blogspot.de)
✓ W postaci układanki –dla starszych uczniów „Legekreis”
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