08.06. i 10.06.2020r.
TEMAT: Interaktywny DACH-Quiz z Wir smart 1.
TEMAT: Interaktywna gra Hurra, ich spreche Deutsch z Wir smart 1.
LICZBA GODZIN: 2
CELE:
•
•
•

Uczeń utrwala, poznaje lub rozszerza informacje realioznawcze z zakresu państw niemieckojęzycznych;
Uczeń utrwala słownictwo z zakresu człowiek i jego otoczenie;
Uczeń rozwija sprawność słuchania i czytania ze zrozumieniem.

Do opracowania lekcji uczniowie korzystają z Mobilnej Platformy Edukacyjnej dzwonek.pl. Aby lekcja
była dostępna, należy się zarejestrować, czyli utworzyć konto, a następnie zalogować. Oprócz
bieżącego materiału lekcji zalogowani użytkownicy mogą korzystać z udostępnionych przez platformę
DODATKOWYCH i BEZPŁATNYCH multimedialnych materiałów edukacyjnych (z języka niemieckiego, ale
i innych przedmiotów).
Osoby zainteresowane materiałami powinny zalogować się w serwisie Dzwonek.pl, przejść na zakładkę
„Kolekcje” i wyszukać kolekcję do odblokowania. Następnie należy kliknąć przycisk „Darmowa”, „Dodaj
do Moje zasoby” i sprawdzić, czy na zakładce „Moje zasoby” pojawiła się odblokowana kolekcja
(zobacz film z instrukcją).
Korzystanie z materiałów edukacyjnych i z wszystkich funkcji platformy edukacyjnej Dzwonek.pl jest
bezpłatne i nie obliguje użytkowników do żadnych płatności.
Tematy lekcji pochodzą z Interaktywnego podręcznika „Wir smart 1” Wydawnictwa Klett do nauki
języka niemieckiego, przeznaczonego dla uczniów szkoły podstawowej. Dzięki automatycznej kontroli
poprawności wykonania zadań, zarówno uczeń jak i nauczyciel mają możliwość
systematycznej obserwacji postępów w nauce. Dostęp daje możliwość pobrania materiału
na trzy wybrane urządzenia. Praca z zasobami jest możliwa zarówno w trybie online jak i po pobraniu
w trybie offline.
Quiz DACH składa się z 17 ćwiczeń, które uczniowie wykonują interaktywnie.
Gra Hurra, ich spreche Deutsch jest interaktywną wersją gry planszowej, w której gracze przesuwają
się o tyle pól, ile wypadło oczek w rzucie kostką. Następnie odpowiadają na pytanie z listy.
Zapraszam do zabawy i powodzenia!
W razie problemów technicznych lub pytań proszę o kontakt mailowy na adres:
z.michalska@andryjanki.edu.pl
Przypominam, że uczniowie są zobowiązani do wykonania testu w formie quizu w aplikacji quizizz w terminie do 14.06.
Quiz można rozwiązywać wiele razy i poprawiać automatycznie bieżący wynik. Działania uczniów są monitorowane na koncie
nauczyciela, a praca zostanie poddana ocenie na stopień.
Aby rozwiązać udostępniony test – quiz, do aplikacji można wejść na dwa sposoby:
1. Uczniowie otwierają joinmyquiz.com i podają kod 9512819.
2. Uczniowie zostają przekierowani na stronę testu dzięki linkowi https://quizizz.com/join?gc=9512819.
W razie pytać czy problemów proszę o kontakt mailowy na adres:

z.michalska@andryjanki.edu.pl

