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SCENARIUSZ ZAJĘĆ   

1. Autor(ka): Marzena Kalinowska, Anna Karpiej  

2. Etap edukacyjny: klasa 6-7, szkoła podstawowa   

3. Przedmiot: język rosyjski  

4. Temat: Która godzina? O której godzinie?  

5. Cele zajęć: nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących określania czasu w języku 

rosyjskim  

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

Uczeń:  

• znajduje w wypowiedzi określone informacje II.5  

• uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia  VI.3  

• stosuje zwroty i formy grzecznościowe  VI.14 • korzysta ze źródeł informacji w 

języku obcym nowożytnym , również za pomocą technologii informacyjno-

komunikacyjnych XII  

7. Kompetencje kluczowe:   

• kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji  

• kompetencje w zakresie wielojęzyczności  

• kompetencje cyfrowe  

8. Metody i formy pracy:   

• metoda odwróconej klasy  

• gry dydaktyczne  

• ćwiczenia  

• praca indywidualna  

• praca grupowa  

9. Wykorzystane środki dydaktyczne:  

• film z You tube  

• padlet  

• wordwall  

• wizer.me  

• podręcznik do języka rosyjskiego Stupieni, klasa 6 , WSiP  

10. Przebieg zajęć:  



 

 

I.  Doświadczenie  

W ramach odwróconej klasy uczniowie mieli obejrzeć film  

  https://www.youtube.com/watch?v=HK4wud07wPM  

Podczas oglądania  filmu mieli zwrócić uwagę na to, co już jest im znane i postarać się 

wychwycić to, co jest nowe. Posłuży im ta wiedza do dalszego etapu lekcji, w którym 

to oni będą samodzielnie wyciągać wnioski i formułować materiał do zapamiętania.  

II.  Refleksja   

Powitanie, sprawdzenie listy obecności i pracy domowej  

Odwołanie się do doświadczenia przeprowadzonego w ramach odwróconej klasy. 

„Obejrzeliście w domu film, o czym więc, będziemy dzisiaj rozmawiać na lekcji?”  

Zadaję uczniom pytania:  

• Co zobaczyliście w filmie i o czym on był?  

• Czy pojawiło się coś, o czym już uczyliśmy się wcześniej? • 

Odpowiedzi zapiszcie na padlecie 

https://pl.padlet.com/marzenakalinowska17/fjyouuk3u3xx  

III. Analiza  

Pytam uczniów:  

• W jaki sposób będziemy pytać po rosyjsku o godzinę?   

• Jakich słów będziemy używać?   

• Czy zawsze będą one takie same?  

• Jakie poznaliśmy sposoby określania czasu?  

Skorzystajmy z podręcznika, ze strony 68, by jeszcze to utrwalić, przeanalizujemy 

zamieszczoną w nim tabelę.  

IV. Praktyka  

Na zakończenie zrobimy dwa ćwiczenia:  

1. https://wordwall.net/pl/resource/12607368  

2. https://wordwall.net/pl/resource/12708230 - wybrani uczniowie losują godzinę 

przy pomocy aplikacji i udzielają odpowiedzi na forum klasy  

Podsumowanie aktywności uczniów na lekcji – nagrodzenie plusami  aktywnej pracy 

uczniów  
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Do domu  

Wypełnić kartę pracy udostępnioną na 

https://app.wizer.me/learn/42WU5I  

W przypadku, gdy uczniowie nie pamiętają hasła do logowania na Microsoft 365, ta sama 

karta pracy jest udostępniona na padlecie, ćwiczenie należy  wykonać wtedy w zeszycie.  

https://pl.padlet.com/marzenakalinowska17/fjyouuk3u3xx  

11. Informacje dodatkowe:   

• brak  

12. Załączniki  

• brak  
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