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5. stopniowo buduje swoją świadomość językową w zakresie języka obcego i ojczystego. 

Ponieważ zgodnie z zapisem w nowej podstawie programowej: „Celem edukacji 
wczesnoszkolnej jest wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, 
społecznym, fizycznym, estetycznym i etycznym”, wymagania stawiane nauczycielowi 
języka obcego na tym etapie nauczania są bardzo wysokie. Musi on posiadać rozległą 
wiedzę psychologiczną, pedagogiczną, socjologiczną i metodyczną, nie mówiąc 
o  wiedzy przedmiotowej, wrażliwości oraz kompetencjach komunikacyjnych, spo-
łecznych, organizacyjnych czy językowych. Od nauczyciela pracującego z dziećmi 
w klasach I–III wymaga się holistycznego podejścia do całego procesu kształcenia 
i stworzenia takich warunków, w których możliwy jest jak najszybszy rozwój zmysłów 
zgodnie z potrzebami poznawczymi, emocjonalnymi i społecznymi dziecka. 

Jako że dzieci najlepiej uczą się w sposób czynny, poprzez wykonywanie zadań 
przy niskim poziomie stresu, praca z piosenką na lekcji języka obcego jest dobrym 
sposobem stworzenia atmosfery dającej poczucie bezpieczeństwa, przy 
jednoczesnym aktywizowaniu wszystkich zmysłów. Jest tutaj miejsce nie tylko na 
śpiew i muzykę, ale również zajęcia plastyczne, dramowe, czy teatralne.  

W załączonych poniżej scenariuszach zajęć z języka włoskiego w klasie I, 
proponowane techniki odpowiadają emocjonalnym i intelektualnym możliwościom 
dzieci, aktywizując możliwie wszystkie zmysły i stając się nauką poprzez zabawę. 
Pamiętajmy, iż częste słuchanie i powtarzanie to sposób na wykształcenie pamięci 
mechanicznej i ułatwienie w opanowaniu języka mówionego, a zadania słuchowe 
są źródłem informacji, dzięki którym dzieci zaczynają budować swoje wyobrażenia 
o funkcjonowaniu języka, w tym również obcego. 

Tatiana Konderak 

 

 
 
 
Monika Koszycka 

SCENARIUSZE  ZAJĘĆ  Z  JĘZYKA  WŁOSKIEGO 

DLA  KLASY  I  W  OPARCIU  O  PIOSENKĘ  

„NELLA  VECCHIA  FATTORIA” 

Temat: Gli animali allevati. 

Czas: 45 minut 

Cele lekcji 

Ogólne 
1. Osłuchanie uczniów z językiem włoskim. 

2. Zapoznanie ich z nazwami zwierząt (forma ustna i pisemna). 



Z PRAKTYKI 

 

   

EDUKACJA ELEMENTARNA W TEORII I PRAKTYCE 2–3/2011 82 

3. Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu. 

4. Wdrażanie nowych słów w wypowiedź ustną. 

5. Wyrabianie spostrzegawczości i umiejętności kojarzenia. 

Operacyjne 

Uczeń: 

– rozumie proste wypowiedzi nauczyciela, reaguje w sposób pokazujący zrozu-
mienie poleceń, 

– zna i stosuje nazwy zwierząt, poprawnie wymawia ich nazwy, 

– potrafi użyć poznane słowa w grach i zabawach językowych, 

– doskonali umiejętność słuchania ze zrozumieniem, 

– rozpoznaje formę graficzną słowa i kojarzy ją z formą fonetyczną, 

– umie odwzorować pisownię poznanych słów. 

Metody pracy 

– bezpośrednia (prezentacja materiału), 

– TPR (total physical response) – metoda reagowania całym ciałem, 

– metoda audiolingwalna (wielokrotne powtarzanie, zapamiętywanie i utrwalanie 
materiału językowego), 

– komunikacyjna (praca w parach, śpiewanie piosenki, jej inscenizacja), 

– wykorzystanie elementów dramy (pantomima), 

– gry i zabawy językowe. 

Formy pracy 

– praca z całą klasą, 

– praca w grupach i w parach, 

– praca indywidualna. 

Pomoce i środki dydaktyczne 

– karty z rysunkami przedstawiającymi zwierzęta, 

– zestaw napisów z nazwami zwierząt, 

– kolorowa ilustracja do piosenki, 

– rysunki ilustrujące poszczególne zwrotki piosenki, 

– płyta CD z nagraniem piosenki „Nella vecchia fattoria”, 

– wideo clip piosenki ze str. http://youtu.be/N9Qj9u-hqps,  

– zestaw plastikowych zwierzątek, 

– kserokopie kolorowanek i nazw zwierząt dla każdego ucznia. 

 

 

Lekcja 1 

Część I organizacyjno-powtórzeniowa: (10 minut) 

– Przywitanie i sprawdzenie listy obecności. 
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– Rozgrzewka językowa: zadanie pytania: „Come state oggi?”  

– Powtórzenie materiału z poprzedniej lekcji. 

Część II wprowadzająca nowy materiał: (15 minut) 

– Nauczyciel pyta dzieci, jakie zwierzątka mieszkają na wsi. Za każdym razem, 
gdy padnie nazwa takiego, które występuje w piosence, czyli: capra, asino, gatto, 
maiale, cane lub bue, nauczyciel prezentuje rysunek, podając jego nazwę w języku 
włoskim, przyczepiając kolejno rysunki na tablicy. Dzieci chóralnie powtarzają 
dane słowo.  

– Po prezentacji wszystkich sześciu zwierzątek, wspólnie wymyślamy jakiś 
charakterystyczny dla każdego gest i powtarzamy jego nazwę. Następnie 
ochotnicy wypowiadają nazwę samodzielnie, dodając do wypowiedzi ustalony 
gest. 

– Prezentacja piosenki.  

 nauczyciel przedstawia ilustracje do piosenki, prosząc dzieci, aby opowie-
działy co widzą na rysunku i jak myślą, o czym będzie piosenka,  

 słuchając nagrania, dzieci starają się odgadnąć, w jakiej kolejności zwierzątka 
występują w piosence,  

 przy drugim słuchaniu nauczyciel zatrzymuje nagranie po każdym nowym 
fragmencie, mocując na tablicy rysunki zwierząt w odpowiedniej kolejności, 

 zgodnie z tekstem utworu, nauczyciel opowiada treść kolejnych zwrotek, 
pokazując odpowiednie rysunki, 

 jeżeli są warunki techniczne, można obejrzeć wideo clip piosenki na stronie 
http://youtu.be/N9Qj9u-hqps,  

 ochotnicy otrzymują rysunki zwierząt z piosenki i stają przy tablicy. Nau-
czyciel puszcza nagranie, a dzieci mają za zadanie podnieść rysunek zwie-
rzątka, które trzymają, gdy jest o nim mowa w usłyszanym fragmencie 
piosenki. 

– Nauczyciel prezentuje napisy z nazwami zwierząt i prosi ochotników o ich 
przymocowanie (wszyscy powtarzamy) 

Część II utrwalająca: (15 minut) 

– Co zniknęło? Nauczyciel prosi uczniów o zamknięcie oczu, po czym chowa 
jeden z obrazków lub jeden z podpisów. Zadaniem dzieci jest odgadnąć, co 
zniknęło. Następnie zabawę prowadzi ochotnik, a nauczyciel zgaduje z dziećmi. 

– Kolorowanie pod dyktando. Dzieci otrzymują czarno-białe kserokopie rysun-
ków wprowadzonych zwierząt. Kolorują kolejno wybrane przez nauczyciela lub 
dziecko zwierzątko. W jakiej kolejności zostały wybrane, w takiej kolejności są 
przyczepiane na tablicy. Nauczyciel umawia się z dziećmi, że przy każdym 
kolejnym zwierzątku, trzeba powtórzyć nazwy tych, które już zostały pokolo-
rowane. Można mówić w grupach, w parach lub indywidualnie. 



Z PRAKTYKI 

 

   

EDUKACJA ELEMENTARNA W TEORII I PRAKTYCE 2–3/2011 84 

Część IV podsumowująca: (5 minut) 

– Powtórzenie nazw poznanych zwierząt ze wskazywaniem ich indywidualnie na 
pokolorowanych przez uczniów rysunkach. Nauczyciel wymienia je w różnej 
kolejności i w coraz szybszym tempie. Następnie sam pokazuje zwierzątka na 
tablicy, prosząc o ich nazwanie. 

– Przesłuchanie piosenki z prezentacją ilustracji do poszczególnych zwrotek. 

– Zadanie domowe: Podpisać zwierzątka, korzystając z napisów pod rysunkami. 

– Pożegnanie. 

 

 

Lekcja 2 

Część I organizacyjno-powtórzeniowa: (10 minut) 

– Przywitanie i sprawdzenie listy obecności. 

– Sprawdzenie zadania domowego. 

– Rozgrzewka językowa/powtórzenie materiału z poprzedniej lekcji:  

 nauczyciel pokazuje obrazki poznanych na poprzednich zajęciach zwierząt 
i przytwierdza je do tablicy. Kilkakrotnie powtarza ich nazwy, wskazując 
przy tym na obrazki. Dzieci obserwują, słuchają, przypominają sobie znane 
nazwy, powtarzają za nauczycielem, 

 prawda/fałsz. Nauczyciel pokazuje rysunki zwierząt nazywając je albo po-
prawnie, albo nie. Jeżeli nazwa i rysunek się zgadzają, dzieci mają za zadanie 
powtórzyć jego nazwę. Jeżeli nie – muszą klasnąć w dłonie, 

 ochotnik podchodzi do tablicy, wskazując rysunki nazywa je. Powtarzamy 
kilkakrotnie ćwiczenie z różnymi uczniami. Następnie ochotnicy podchodzą 
do tablicy i wskazują zwierzę, którego nazwę wymienił nauczyciel lub któryś 
z kolegów/koleżanek, 

 przypomnienie piosenki „Nella vecchia fatttoria” – wspólne przesłuchanie 
z prezentacją ilustracji do poszczególnych zwrotek. 

Część II i III wprowadzająca i utrwalająca nowy materiał: (25 minut) 

– Nella vecchia fattoria. 

Nauczyciel pyta dzieci co możemy znaleźć na starej farmie? Przy pomocy 
rysunków wprowadza nowe słownictwo: carrettino, cassa, ferrio rotto fosso, osso, topo 
stalla. 

– Po prezentacji wszystkich nowych słów, ustawiamy się w kole do zabawy 
„rysunek parzy”. Podajemy sobie w kółko ilustrację danego przedmiotu i trzeba 
jak najszybciej wypowiedzieć wyraźnie jego nazwę i podać dalej, aż wróci on do 
nauczyciela. Raz puszczamy obrazek w jedną stronę, raz w drugą. 
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– Na tablicy nauczyciel przyczepia dużą ilustrację do piosenki. Wszystkie rysunki 
z poprzedniej zabawy wkładamy do woreczka. Nauczyciel buduje zdanie 
zaczynając od: Nella vecchia fattoria c’è… i podchodzi kolejno do dzieci, które 
losują obrazek, kończąc zdanie i przyczepiają go na tablicy pod rysunkiem starej 
farmy. 

– Za pomocą masy mocującej umieszczamy na ścianach sali ww. rysunki. 
Nauczyciel mówi np. zdanie: Nella vecchia fattoria c’è un carrettino  
– i dzieci muszą wskazać odpowiedni obrazek. Po minucie, dla urozmaicenia, 
można mówić po dwa przedmioty, aby dzieci mogły wskazywać na dwa rysunki 
jednocześnie. 

– Quante bestie ha…? 

Ochotnik wybiera spośród rysunków zwierzątek taką ich liczbę, aby mieściła się 
między 1 a 12 (dzieci znają już liczebniki po włosku do dwunastu). Nauczyciel 
zadaje klasie pytanie: Quante bestie ha Basia? Nauczyciel powtarza pytanie po 
każdej niepoprawnej propozycji, aż padnie dobra odpowiedź. Kto zgadnie, ten 
przychodzi na środek i znów wybiera dowolną liczbę zwierzątek. Teraz klasa za 
każdym razem pyta chórem: Quante bestie ha…? aż padnie poprawna odpowiedź. 

– Attaccato a un carrettino c’è…  Zabawa w pociąg.  

Układamy z krzesełek prostokąt. Będzie to wóz, którym wybierzemy się 
w wyimaginowaną przejażdżkę po farmie. Pierwszą osobą, która wsiada do wo-
zu jest nauczyciel. Teraz po kolei będzie „przyczepiał” dzieci, wywołując je po 
imieniu, mówiąc: Attaccato a un carrettino c’è Adaś! Po kilku powtórzeniach 
prowadzenie zabawy mogą przejęć dzieci. Osoba, która została wywołana i sie-
dzi już w wozie, wywołuje dziecko, które jeszcze nie wsiadło. 

Część IV podsumowująca: (10 minut) 

–  Nauczyciel rozdaje uczniom ilustracje do poszczególnych fraz piosenki. 
Wspólnie układamy z rysunków tekst utworu, powtarzając za nauczycielem 
poszczególne fragmenty. 

–  Wspólne przesłuchanie i zaśpiewanie piosenki. 

–  Zadanie domowe: Narysować farmę z poznanymi zwierzątkami i przedmiotami. 

– Pożegnanie. 

 

 

Lekcja 3 

Część I organizacyjno-powtórzeniowa: (15 minut) 

– Przywitanie i sprawdzenie listy obecności. 

– Rozgrzewka językowa/powtórzenie materiału z poprzedniej lekcji:  



Z PRAKTYKI 

 

   

EDUKACJA ELEMENTARNA W TEORII I PRAKTYCE 2–3/2011 86 

 nauczyciel pisze na tablicy w dwóch rzędach liczby od 1 do 12. dzieci losują 
rysunki poznanych zwierząt i przedmiotów, nazywają je i przyczepiają pod 
dowolnie wybraną liczbą, 

 nauczyciel podaje liczbę, a dzieci podają nazwę przedmiotu lub zwierzątka, 
które się pod nią znajduje, 

 ochotnik podaje nazwę, a uczniowie podają odpowiadającą mu liczbę, 

 sprawdzenie zadania domowego: wybrane dzieci prezentują swoje rysunki 
farmy opowiadając co się na nich znajduje. Swoją wypowiedź zaczynają 
zdaniem: Nella vecchia fattoria c’è…, 

 przypomnienie piosenki „Nella vecchia fatttoria”: nauczyciel rozdaje ilus-
tracje poszczególnych zwrotek piosenki, oraz występujących w nich zwierząt. 
Przy pomocy nauczyciela, dzieci układają rysunki zgodnie z tekstem piosenki, 

 wspólne przesłuchanie i zaśpiewanie utworu. 

Część II i III wprowadzająca i utrwalająca nowy materiał: (20 minut) 

Bipede/quadrupede 

 nauczyciel przedstawia rysunki trzech nowych zwierzątek: pollo, anatra, 
tacchino. Dzieci powtarzają chórem/indywidualnie W odróżnieniu od tych 
poznanych wcześniej, które były czworonożne, czyli quadrupede, te są dwu-
nożne, czyli bipede, 

 dzieci po kolei wyciągają z pudełeczka plastikowe zwierzątka i w zależności 
ile ma ono łap, używają odpowiedniego słowa, 

 mieszamy wszystkie rysunki. Nauczyciel stając przed dziećmi pokazuje na  
1–2 sekundy rysunek i chowa go. Dzieci mają za zadanie powiedzieć, czy 
widziały zwierzątku dwu- czy czworonożne, 

 dzieci chodzą swobodnie po klasie. Na hasło quadrupede gatto (capra, cane), 
chodzą na czworakach jak kotki, kozy lub pieski, a na hasło bipede pollo 
(anatra, tacchino) naśladują chód tych ostatnich. 

Topo piccino/grasso/grosso/sporco 

 nauczyciel tłumaczy znaczenie przymiotników prezentując odpowiedni 
rysunek z podpisem. Po każdym zaprezentowanym rysunku, dzieci powta-
rzają, modulując głos (cichutko, gdy są to małe myszki, sapią – gdy grube, 
głośno – gdy duże i z grymasem na twarzy – gdy brudne), 

 nauczyciel przyczepia rysunki z podpisami na tablicy. Rozdaje dzieciom kar-
teczki: na każdej z nich widniej jeden z ww. podpisów, czyli: topo piccino lub 
topo grasso etc. Uczniowie mają za zadanie narysować na nich myszki zgodnie 
z podpisem, 

 nauczyciel przypina dzieciom do ubranek przygotowane rysunki i puszcza 
nagranie piosenki. Dzieci spacerują i śpiewają. Gdy nauczyciel powie jedną 
z czterech ww. fraz (np. topo grasso), tylko takie myszki mogą spacerować, 
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które mają przypięty rysunek tłustych myszek. Pozostałe myszki kucają 
i nadal śpiewają, aż usłyszą swoje hasło.  

Część IV podsumowująca: (10 minut) 

– Inscenizacja piosenki. 

– Zadanie domowe: Wyciąć z gazety lub narysować dwa zwierzątka hodowlane 
i dwa przedmioty, które można spotkać na starej farmie. Na kolejnej lekcji, na 
arkuszu dużego, szarego papieru z napisem Nella vecchia fattoria dzieci przykleją 
swoje zdjęcia i rysunki, aby w ten sposób powstała wspólna, wielka, stara farma.  

– Pożegnanie.  

 

 
 

Załączniki: 

„Nella vecchia fattoria” 1 

 
Nella vecchia fattoria ia-ia-o  

Quante bestie ha zio Tobia ia-ia-o  
C'è la capra-capra-ca-ca-capra  
Nella vecchia fattoria ia-ia-o.  

 
Attaccato a un carrettino ia-ia-o  

C’e un quadrupede piccino ia-ia-o  
L'asinel-nel- nè-nè nel  

C'e la capra-capra-ca-ca-capra  
Nella vecchia fattoria ia-ia-o.  

 
Tra le casse e i ferri rotti ia-ia-o  
Dove i topi son grassotti ia-ia-o  

C'e un bel gatto-gatto-ga-ga-gatto  
L'asinel-nel-ne-ne-nel  

C'e la capra-capra-ca-ca-capra  
Nella vecchia fattoria ia-ia-o.  

 
Tanto grasso e tanto grosso ia-ia-o  

Sempre sporco a più non posso ia-ia-o  
C'e il maiale-iale-ia-ia-iale  

                                                 
1  Nella vecchia fattoria, Gallucci Editore, Edition 2010; źródło tekstu: 

http://www.iremat.it/nella_vecchia_fattoria_testi_canzoni.htm) 
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C'e un bel gatto-gatto-ga-ga-gatto  
L'asinel-nel-ne-ne-nel  

C'e la capra-capra-ca-ca-capra  
Nella vecchia fattoria ia-ia-o.  

 
Poi sull'argine del fosso ia-ia-o  
Alle prese con un osso ia-ia-o  

C'e un bel cane-cane-ca-ca-cane  
C'e il maiale-iale-ia-ia-iale  

C'e un bel gatto-gatto-ga-ga-gatto  
L'asinel-nel-ne-ne-nel  

C'e la capra-capra-ca-ca-capra  
Nella vecchia fattoria ia-ia-o.  

 
Nella stalla silenziosa ia-ia-o  

Dopo aver mangiato a iosa ia-ia-o  
Dorme il bue-bue-bu-bu-bue  

C'e un bel cane-cane-ca-ca-cane  
C'e il maiale-iale-ia-ia-iale  

C'e un bel gatto-gatto-ga-ga-gatto  
L'asinel-nel-ne-ne-nel  

C'e la capra-capra-ca-ca-capra  
Nella vecchia fattoria ia-ia-o.2 

 

 

                                                 
2  Video clip: http://youtu.be/N9Qj9u-hqps 
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