
Konspekt lekcji otwartej  

 

Przedmiot: 

Język francuski, Język angielski 

Klasa i etap edukacyjny: 

Klasa 7, 8, II etap edukacyjny 

Temat lekcji: Wykorzystanie TIK oraz kodu QR na lekcji języka 

obcego 

Cele lekcji: 

 rozwijanie sprawności 

posługiwania się kodem QR 

 utrwalenie poznanego 

słownictwa za pomocą 

aplikacji 

Cele lekcji wyrażone w języku ucznia:  

 Nauczę się odczytywać i tworzyć kod QR. 

 Utrwalę poznane słówka z języka obcego za 

pomocą różnych aplikacji. 

Metody pracy:  metody podające (wyjaśnienie) 

 metody eksponujące (film) 

 metody programowe (odczytywanie kodów 

QR, praca z użyciem tablicy interaktywnej, 

gry językowe) 

Środki dydaktyczne:  materiał audiowizualny (film) 

 tablica interaktywna 

 prezentacja Power Point 

 kserokopie kart pracy z kodami QR 

Przebieg lekcji: 

1. Czynności organizacyjno-

porządkowe 

Czas trwania Wykorzystane narzędzia TIK 

Nauczyciel wita uczniów i sprawdza 

liczbę uczestników. Następnie 

prezentuje cel i temat lekcji (w formie 

wycinka z gazety). 

Kolejno rozdaje kody QR do 

przetestowania (zadaniem uczniów jest 

odczytanie logo) i ustala ile osób 

posiada smartfon z prawidłowo 

działającym skanerem kodów. 

4 min fodey.com 

Dzięki aplikacji 

można stworzyć 

logo lub fragment 

artykułu z pierwszej 

strony gazety. 

2. Czynności zasadnicze Czas trwania Wykorzystane narzędzia TIK 

Pierwszym zadaniem uczniów jest 

odmiana czasownika grać w języku 

francuskim lub angielskim. Nauczyciel 

uruchamia „koło” z imionami uczniów. 

Zamiast zwykłego wybierania przez 

nauczyciela, „koło” losuje ucznia do 

odpowiedzi. 

3 min 

 

wheeldecide.com 

Każdy uczeń bierze 

udział w lekcji, 

nigdy nie wiadomo, 

kogo wybierze 

koło.  

Uczniowie pracują w czterech grupach, 

każda otrzymuje jedną kopertę z QR 

kodem. Najpierw wspólnie oglądają film 

o symbolach Francji, a następnie grupy 

odkodowują QR kody. Po rozwiązaniu 

10 min 

 

learningapps.org  



quizu odczytują uzyskaną liczbę w 
wybranym języku obcym i zapisują 

swoje dane na ekranie tablicy (na 

przygotowanym przez nauczyciela 

wykresie). 

Aplikacja pozwala 

skorzystać z 

gotowych quizów 

lub stworzyć 

własną aplikację.  

RUNNING DICTATION-  

odmiana „bieganego” dyktanda. 

Uczniowie podzieleni już na grupy (z 

poprzedniego zadania) ustalają role: 

sekretarza (siedzi przy stoliku i pisze) 

oraz biegaczy (biegną po słowo lub kilka 

słów); zadanie polega na bezbłędnym 

przeniesieniu i zapisaniu jak największej 

ilości słów w języku angielskim i 

francuskim-grupa, która poprawnie 

zapisze słowo, skanuje kod QR z 

nagrodą. 

10 min 

 

jigsawplanet.com 

Aplikacja umożliwia tworzenie 

dowolnej ilości puzzli ze zdjęć. 

Zadaniem uczniów jest ich 

ułożenie i odczytanie gratulacji. 

 

Kolejne zadanie uczniów polega na 

obejrzeniu reklamy tego samego 

produktu, w dwóch językach, a następnie 

podanie nazwy i marki reklamowanego 

produktu. 

 

7 min 

 

youtube.com     

 

Nauczyciel odczytuje w języku obcym 

cyfry. Zadaniem uczniów jest 

zakodowanie wiadomości przez 

zamalowanie odpowiednich cyfr na 

szablonie, a następnie odczytanie 

wiadomości za pomocą skanera. 

5 min mal-den-code.de 

  

3. Czynności końcowe  Czas trwania Wykorzystane narzędzia TIK 

Nauczyciel zadaje pracę domową: 

rozdaje tekst piosenki Je te donne z 

lukami kod QR z zakodowanym 

teledyskiem. Nad tekstem umieszczone 

są w chmurze wyrazowej słowa, którymi 

należy uzupełnić luki. Zadaniem uczniów 

jest odsłuchać w domu teledysk i 

uzupełnić tekst. 

4 min https://www.abcya.com/games/w

ord_clouds 

 

Uczniowie wychodząc z sali generują 

kod QR (emotikon oceniający zajęcia). 

Nauczyciel odczytuje go przy użyciu 

skanera kodów QR i żegna uczniów. 

2 min www.qr-online.pl 
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