
Konspekt lekcji multimedialnej z j ęzyka rosyjskiego w kl. IV

I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie

LEKCJA została przeprowadzona w pracowni komputerowej. Chciałam pokazać uczniom
możliwości wykorzystania Internetu w nauce języka rosyjskiego, a tym samym motywować
ich do samodzielnej pracy nad językiem..

Cele:

Językowo – komunikacyjny
- utrwalenie leksyki związanej z obsługą Internetu
- Konstruowanie krótkich wypowiedzi z wykorzystaniem materiału leksykalnego i

uzyskanych w Internecie informacji

Wspomagający
- rozumienie tekstu pisanego
- zapamiętanie słownictwa w celu wykorzystania go w wypowiedziach – monologach,

dialogach

Pozajęzykowy
- wzbudzanie motywacji do samodzielnego uczenia się języka obcego
- wykorzystanie umiejętności zdobytych na lekcjach informatyki

Formy pracy:
- praca w grupach
- praca indywidualna przy komputerze



PRZEBIEG LEKCJI

1. Moment organizacyjny.
2. Moment konwersacyjno – powtórzeniowy
- У кого дома компьютер ?
- По каким предметам чаще всего можно найти нужные информации ?
- Как долго ты – твой друг, брат....-пользуешься Интернетом ?
- Что тебя особенно интересует в Интернете ?Почему ?
- Как ещё вы пользуетесь компьютером ?

3.Dominanta

3.1. Zapisanie tematu i podanie celów lekcji.
Тема: Какая погода в России ?

3.2. Objaśnienie zadania.

Należy poszukać informacji o pogodzie w europejskiej części Rosji, na Syberii i na
Dalekim Wschodzie. Uczniowie powinni znaleźć dane na temat temperatury, ciśnienia,
opadów, wiatru i wpisać je w odpowiednie rubryki w tabelce.

3.3. Podział uczniów na 4 -osobowe grupy.

3.4. Podanie adresu:www.rosjanin.pl

3.5. Praca w grupach

I grupa –Европейская территория России.
II grupa –Сибирь
III grupa –Дальний Восток

Po wykonaniu zadania grupy przedstawiają swoje informacje, w tym czasie pozostali
uczniowie uważnie słuchają i uzupełniają tabelkę. Krótkie porównanie pogody w różnych
rejonach Rosji.

3.6. Praca samodzielna.

Wybierz 1 miasto i podaj jaka tam jest pogoda – 2-4 uczniów głośno czyta
znalezione informacje

4.Zadanie domowe.
Zaproponuj koledze/koleżance,że:

- może u Ciebie skorzystać z Internetu
- zagracie na komputerze w szachy lub inne gry
- pokażesz, jak można z pomocą komputera uczyć się języków obcych.

Dodatkowe adresy, z których uczniowie mogą korzystać: www.zybert.pl/linki2.htm
www.dux.rus/spb
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