
 

Materiały publikowane są na otwartej  licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 

Międzynarodowa Licencja Publiczna (link) 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020   

 

Scenariusz lekcji metodą aktywizującą z wykorzystaniem 

TIK przygotowany przez nauczyciela uczestniczącego w 

szkoleniach z zakresu kompetencji cyfrowych w 

kontekście wykorzystania narzędzi TIK na lekcjach w 

ramach projektu  

„Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów  

i nauczycieli województwa podlaskiego” 
Autor: Katarzyna Jankowska 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl


 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ  

1. Autor(a): Katarzyna Jankowska 

2. Etap edukacyjny – II etap edukacyjny, kl. 8 

3. Przedmiot  - język rosyjski 

4. Temat:  - В кабинете врача 

5. Cel zajęć:   

• powtórzenie i utrwalenie słownictwa z poprzedniej lekcji 

• wprowadzenie nazw specjalności lekarskich 

• opisywanie dolegliwości i objawów choroby 

6. Szczegółowe cele zajęć wraz z odwołaniem do podstawy programowej:  

- stosowanie w wypowiedziach (ustnych i pisemnych) form gramatycznych zaimków 

osobowych 

- kształtowanie umiejętności pisania, rozumienia ze słuchu 

- doskonalenie umiejętności wykorzystania narzędzi informatycznych. 

7. Kompetencje kluczowe:  

- komunikowanie się w języku obcym,  

- kompetencje informatyczne, 

- umiejętność uczenia się, 

8. Metody i formy pracy:  

• praca indywidualna 

• praca grupowa 

• praca z narzędziami TIK 

9. Wykorzystane środki dydaktyczne:  

• podręcznik,  

• narzędzia TIK: 

10. Przebieg zajęć:  

• Powtórzenie i utrwalenie słownictwa z poprzedniej lekcji. 

• Wprowadzenie nazw specjalności lekarskich - Quizlet 

• Wprowadzenie nazw dolegliwości i objawów chorób - film  YouTube 

• Utrwalenie poznanego słownictwa  - Quizlet live 

• Wprowadzenie  wyrażeń typu: у меня болит (что?), болеть (чем?) 

гриппом, чувствовать себя (как?) плохо / хорошо – podręcznik str. 89 

• Praca domowa dla  - Nagranie dialogu “U lekarza” na   vocaroo  

11. Informacje dodatkowe: Łączenie pracy z podręcznikiem z narzędziami online. 

12. Lista załączników:  



 

 

• https://padlet.com/kaszkaj/t7hago5hzrm1n5a3 

• https://www.youtube.com/watch?v=_xyLMx-8gPI&t=12s 

• https://padlet.com/kaszkaj/t7hago5hzrm1n5a3 

• https://learningapps.org/display?v=p7mw1fnun18 

• https://wordwall.net/pl/resource/12610245/cz%c4%99%c5%9bci-

cia%c5%82a 

• https://learningapps.org/display?v=pnqjgs96a21 

• https://vocaroo.com/ 

• https://www.youtube.com/watch?v=nodk4XcA7FU&t=1s  
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