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„Dynamiczna lekcja języka francuskiego w plenerze” 

Scenariusz do wykorzystania na lekcji języka francuskiego lub lekcji innego języka obcego. 

Odbiorcy: grupa uczniów klasy VII szkoły podstawowej 

Poziom nauczania: A2 

Miejsce: plac zabaw, boisko sportowe, podwórko szkolne lub łąka  

Pora: ciepła i słoneczna pogoda 

Cele lekcji: 

- wprowadzenie czynników ruchowych podczas nauki języka obcego - rozwijanie 

kreatywności u uczniów 

- przełamywanie barier dotyczących miejsca edukacji (Learning outsider – uczenie się na 

zewnątrz) 

- obcowanie z przyrodą (koncepcja edukacji outdoor education – natura to przestrzeń, gdzie 

człowiek i przyroda znajdują właściwe miejsce) 

- rozładowanie napięcia i stresu, które towarzyszą nauce i próbom tworzenia własnych 

wypowiedzi i czynnego stosowania poznanych słów, zwrotów, form gramatycznych poprzez 

ruch 

- eksperymentowanie z językiem obcym 

- multisensoryczne doświadczenie na świeżym powietrzu 

- doskonalenie sprawności umysłowych (pamięć, spostrzeganie, koncentracja) 

- rozwój kompetencji językowych, fonetycznych, leksykalnych, komunikacyjnych 

- wdrażanie do przestrzegania reguł, zadawania pytań w języku obcym 

- operowanie czasownikami ruchu w formie twierdzącej i rozkazującej 

- usystematyzowanie nazw części ciała 

- motywowanie uczniów do nauki języka obcego 

Oczekiwane efekty: 
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- uczeń  przełamuje bariery dotyczące miejsca przyswajania wiedzy, ma poczucie, że 

zdobywać wiedzę można również na świeżym powietrza 

- uczeń zauważa cechy dynamiczne języka – język żyje 

- uczeń doskonali sprawności umysłowe (pamięć, spostrzeganie, koncentrację) 

- poprzez różne gry i zabawy językowe uczeń rozwija swoją kreatywność i swoje 

kompetencje językowe 

- umie zastosować czasowniki ruchu w formie twierdzącej i rozkazującej 

- uczeń jest zmotywowany do kontynuowania nauki języka obcego 

Metody i techniki pracy: 

- gry integracyjne 

- zabawy językowe  

- zabawy komunikacyjne 

- odgrywanie ról 

- pantomima 

- gry doskonalące spostrzeganie, zapamiętanie, koncentrację 

- burza mózgów 

Przebieg lekcji: 

Nauczyciel stara się mówić cały czas po francusku ( w języku obcym), upewniając się, czy 

wszyscy uczniowie zrozumieli treści i polecenia nauczyciela. 

Faza 1 – rozgrzewka językowa 

- Pytania: Jak się dziś czujecie? /Comment vous sentez-vous aujourd’hui? 

Z czym kojarzy się Wam świeże powietrze, plener? /Vos associations avec le plein-air? 

Oczekiwane odpowiedzi uczniów to: wolny czas, zabawa, przyjemność, sport, niebo, drzewa, 

las, łąka, zieleń, góry, morze (każda odpowiedź jest do zaakceptowania, bo to przecież burza 

mózgów) 
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- Nauczyciel tłumaczy cel dzisiejszej lekcji – nauka języka poprzez zabawę w plenerze. 

Nauczymy się też nazywać czasowniki ruchowe w języku francuskim. 

- Zapis tematu do zeszytu: „Dynamiczna lekcja języka francuskiego w plenerze” 

Uczniowie ustawiają się w pary i wraz z nauczycielem wychodzą na zewnątrz: na boisko 

szkolne, łąkę lub plac zabaw. 

Faza 2 – zaznajomienie z otoczeniem 

- Uczniowie odliczają kolejno po francusku sprawdzając czy wszyscy są obecni 

- Uczniowie znajdują w swoim otoczeniu 3 przedmioty, które potrafią nazwać w języku 

francuskim i wypowiadają te słowa kolejno 

- Uczniowie stają w kole, wraz z nauczycielem. Nauczyciel zadaje pytanie po francusku  

i prosi o wystąpienie te osoby, które mogą na nie odpowiedzieć twierdząco. Nauczyciel 

wybiera pytania z zakresu leksyki przerobionej na zajęciach – około 6 pytań. 

- Kto mieszka w Tarnowie? (Qui habite à Tarnów?) 

- Kto jadł dziś płatki na śniadanie? (Qui a pris aujourd’hui des céréales au petit déjeuner?) 

- Kto ma na sobie czerwoną bluzę? (Qui a mis aujourd’hui un blouson rouge?) 

- Kto ma brata? (Qui a un frère?) 

- Kto nie ma psa? (Qui n’a pas de chien?) 

- Kto lubi lody czekoladowe? (Qui aime la glace au chocolat?) 

(Jeśli uczniowie mają duży zasób słownictwa, to oni kolejno mogą takie pytania zadawać) 

Faza 3 – powiązanie treści nauczania 

- Powtórzenie części ciała i twarzy – Nauczyciel wypowiada daną część ciała, a zadaniem 

uczniów jest jej dotknąć i powtórzyć głośno. Nauczyciel dba o to, by uczniowie czuli się 

swobodnie. 

Faza 4 – wprowadzenie nowego materiału 

- Nauczyciel zadaje pytanie: Co ja robię? (Qu’est-ce que je fais, mes élèves?) Wykonuje 

czynność ruchową i nazywa ją, a następnie daje polecenie uczniom wykonania jej – operuje 

formą twierdzącą i rozkazującą na przemian. Skręcam głową. Teraz wy, skręćcie głową) ( Je 
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tourne la tête. Maintenant, à vous. Tournez la tête) Można wykorzystać następujące 

czasowniki: podnieść głowę, opuścić głowę, skręcić głową (w prawo, w lewo), obrócić się, 

iść do przodu, przykucnąć, zgiąć kolana, wycofać się , podskoczyć, potrząsnąć ramionami, 

podnieść rękę itd. (lever la tête, baisser la tête, tourner la tête à droite, à gauche, marcher, 

reculer, sauter, secouer le bras, plier le bras, avancer la jambe) 

- Oczekiwane efekty – dzięki temu, iż nauczyciel wykonując czynności nazywa je, uczniowie 

kolejno potrafią je wykonać, powtórzyć i zapamiętać. Zakładamy, że świetnie się przy tym 

ćwiczeniu bawią eliminując stres. 

Faza 5 – zabawa w nauczyciela wychowania fizycznego 

- Nauczyciel odgrywa rolę nauczyciela wychowania fizycznego. Można przygotować muzykę. 

Nauczyciel zaprasza na zajęcia sportowe. Uwaga, jesteś gotowy, gotowa? Ruszaj się! ( Tu es 

prêt, prête? Bouge! Un peu de sport…) Nauczyciel podaje różne komendy mieszając 

czasowniki. ( Podskocz, wycofaj 2 kroki itp.) ( Saute, recule 2 pas itp.) Kto się pomyli w 

czynności, siada po turecku. Wygrany może przejąć rolę nauczyciela podającego komendy. 

Faza 6 – Usystematyzowanie nowego materiału 

Celem tego ćwiczenia jest sprawdzenie stopnia opanowania konstrukcji zdaniowych  

i wyrażeń leksykalnych przez uczniów. Tym razem nauczyciel wykonuje czynność, a 

zadaniem uczniów jest ją nazwać po francusku. Np. Co ja robię? Pani potrząsa ramionami, 

Pani podnosi głowę itd. (Qu’est-ce que je fais? Vous secouez le bras, madame, vous levez la 

tête, madame) Uczniowie równocześnie ćwiczą formę grzecznościową. 

- Chętni uczniowie wykonują ćwiczenie ruchowe, a inni mówią co on robi. Nauczyciel 

kontynuuje, aż dojdzie do wniosku, że uczniowie zapamiętali wyrażenia.  

- Faza7 – ćwiczenia podsumowująco-relaksacyjne 

Wszystkie gry i zabawy mają charakter pantomimiczny, angażujący całe ciało, mimikę 

twarzy. 

Nauczyciel przygotowuje karteczki z różnymi innymi czynnościami z zakresu przerobionego 

materiału. Dany uczeń losuje zadanie, wykonuje, a inni zgadują. Uczniowie z nauczycielem 

stoją w kole, a osoba odgrywająca rolę stoi na środku, by być widoczną. (mimer l’activité) 

Mogą to być między innymi: czytam książkę w pokoju, śpiewam w operze, idę na spacer z 

psem, jadę na rowerze w parku, śpię w namiocie, pływam w morzu itp. ( je lis un livre dans 
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ma chambre, je chante à l’opéra, je fais promener mon chien, je fais du vélo dans le parc, je 

dors sous une tente, je nage dans la mer itp.) 

Każdą dobrą odpowiedź nagradzamy brawami. W razie trudności, nauczyciel zadaje 

pomocnicze pytania. 

Faza 8- zakończenie 

Nauczyciel dziękuje uczniom za zaangażowanie, pyta, jak się bawili, prosi o ustawienie w 

pary. Proponuje śpiew piosenki, którą znają uczniowie, np. „Aux Champs-Elysées”. Wszyscy 

wracają do klasy. 

Opracowała: Renata Śliwińska-Kulesa 

 


