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Interkulturowość - lekcja z wykorzystaniem narzędzi TIK. 

Scenariusz lekcji do wykorzystania na godzinie wychowawczej lub lekcji języka obcego. 

Cele lekcji: 

- Rozwijanie kompetencji interkulturowej. 

- Budzenie świadomości istnienia podobieństw i różnic wynikających z odrębności 

kulturowej. 

- Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach komunikacyjnych 

wywołanych różnicami kulturowymi. 

- Rozwijanie umiejętności umożliwiających sprawne poruszanie się w różnorodnych 

kontekstach kulturowych. 

- Przygotowanie uczniów do dialogu międzykulturowego poprzez kształtowanie kompetencji 

interkulturowej  

w nauczaniu języków obcych. 

- Doskonalenie kompetencji kluczowych, w tym naukowego sposobu myślenia i zastosowania 

narzędzi TIK oraz urządzeń mobilnych podczas lekcji jako uzupełnienie tradycyjnych metod 

nauczania. 

- Motywowanie uczniów do nauki języków obcych. 

Oczekiwane efekty: 

- Uczeń ma poczucie własnej tożsamości poprzez umiejętność dokonywania porównań 

między kulturami. 

- Uczeń zdobywa i udziela informacji dotyczących zagadnień kulturoznawczych i 

realioznawczych. 

- Uczeń rozumie różnice wynikające z przynależności do różnych kręgów kulturowych. 

- Uczeń czuje potrzeba uczenia sie języków obcych. 

- Poprzez zastosowanie aktywnych form dydaktycznych i metodycznych uczeń czuje się 

zmotywowany do samodzielnego i kreatywnego poszukiwania wiedzy. 

Metody pracy: 

- narzędzia TIK : Mentimeter, Thinglink, Kahoot, QR Code, Padlet 

- urządzenia mobilne 
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- materiały autentyczne 

- techniki multimedialne 

- burza mózgów 

- dyskusja 

Formy pracy: 

- praca indywidualna 

- praca w parach 

- praca w grupach 

- otwarte formy pracy 

 

Przebieg lekcji: 

[Poszczególne etapy lekcji przygotowano w Padlecie.] 

I. Punktem wyjścia jest zdjęcie przedstawiające osoby różnych narodowości 

oraz flagi różnych krajów. 

[Ćwiczenie z wykorzystaniem aplikacji Mentimeter] 

- Uczniowie otrzymują pytanie w języku niemieckim, francuskim i włoskim "Jakie macie 

skojarzenia związane  z tym zdjęciem?" 

- Trzy grupy językowe podają skojarzenia w różnych językach. Oczekiwane odpowiedzi to 

przede wszystkim słowa, które w każdym języku brzmią podobnie. 

- Uczniowie logują się do aplikacji: www.menti.com i wpisują usłyszane słowa tłumacząc je na  

język polski, np. interkulturowość, tożsamość, narody, ludzie, globalizacja, kultura, 

kooperacja, grupy etniczne, różnice, świat, Europa, kolory, kreatywność, moda, języki, 

flagi itp. 

-Uczniowie wybierają 5 słów i wpisują je do aplikacji. Na tablicy pojawiają się wszystkie 

wyrazy, ale te, które wybierane były najczęściej, napisane są największą czcionką. 

- Uczniowie odczytują słowo kluczowe, wypowiadają je w językach obcych i komentują wynik 

ćwiczenia. 

- Uczniowie formułują temat lekcji. 

 

../../angielski/www.menti.com
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II. Na zdjęciu znajdują się odnośniki do zadań, które uczniowie mają wykonać. 

1. Na podstawie obrazów uczniowie muszą odgadnąć symbol danego kraju i podać jego nazwę 

w języku obcym: Brama Brandemburska,  Wieża Eiffla, Koloseum 

[Ćwiczenie w aplikacji  Thinglink - interaktywne zdjęcie.] 

 

2. Uczniowie słyszą fragmenty piosenek w różnych językach. Ich zadaniem jest odgadnąć, jaki 

to język i podać jego nazwę po niemiecku, francusku i włosku. 

[Ćwiczenie z wykorzystaniem materiałów autentycznych.] 

 

3. Uczniowie otrzymują do rozwiązania qiuz kulturoznawczy i realioznawczy. 

[Ćwiczenie w aplikacji Kahoot] 

1) W jakim państwie odbywa się popularny festyn? (Niemcy, Oktoberfest) 

2) W jakim państwie znajduje się Cabo da roca? (Portugalia, najdalej wysunięty punkt 

Europy) 

3) W jakim państwie odbywa się znany festiwal filmowy? (Francja, festiwal w Cannes) 

4) W jakim mieście europejskim znajduje się ok. 350 mostów? (Wenecja) 

5) Jak nazywa się popularny rodzaj muzyki? (Fado) 

6) Jak tłumaczymy "owoce morza" w języku portugalskim? (frutos do mar) 

7) W którym państwie znajduje się ok. 60% światowego dziedzictwa kulturowego? (Włochy) 

8) Które państwo słynie z wyrobu biżuterii z tego kamienia? (Polska, bursztyn) 

9) Dokładni, oszczędni i punktualni są: (Niemcy) 

10) Interkulturowość nie przewiduje: (Trwania w stereotypach) 

 

III. Zdjęcie jako impuls do dyskusji - ćwiczenie podsumowujące. 

 

Uczniowie odpowiadają na pytanie "Czemu ma służyć mówienie o interkulturowości?" 

- Otwarcie na inne kultury 
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- Pokonywanie barier kulturowych 

- Motywacja do nauki języków obcych 

- Tolerancja dla różnic kulturowych 

- Asymilacja obcokrajowców 

- itp. 

 

IV. Zakończenie 

[Ćwiczenie w aplikacji QR Code] 

Na pożegnanie  kierujemy do uczniów kilka słów, które będą mogli odczytać pobierając 

aplikację QR Code: 

Dziękujemy za dzisiejszą lekcję  Tak jak my staramy się podążać za nowymi 

technologiami,  

tak i wy podejmijcie wyzwanie i otwierajcie się na nowe języki i kultury! 

   

 


