Scenariusz Zajęć -  Catch the culture - creating and playing a street game.

1) grupa wiekowa – 15 -19 lat (liceum ogólnokształcące)

2) przedmiot ‒ lub przedmioty w przypadku scenariuszy interdyscyplinarnych  - język angielski, wos/historia

3) czas realizacji (bez przygotowania materiałów) – 4 godziny lekcyjne lub samodzielna praca uczniów + 1 godzina lekcyjna

4) temat - Catch the culture - creating and playing a street game.

5) cele ‒ zoperacjonalizowane (zgodne z zapisami w podstawie programowej)  
- zgłębianie wiedzy o lokalnym dziedzictwie kulturowym
- docenienie walorów regionu i jego zabytków
- zwiększenie umiejętności współpracy w grupie
- wzmocnienie motywacji do nauki języka obcego
- wypracowanie umiejętności korzystania z nowych technologii dla celów edukacyjnych

6) wykorzystane metody kształcenia 

– metoda problemowa – gra dydaktyczna
- metoda eksponująca – pokaz powiązany z przeżyciem
-metoda praktyczna – ćwiczenia przedmiotowe online

7) środki dydaktyczne z uwzględnieniem pomocy multimedialnych, np.: gry dydaktyczne, prezentacje, filmy, animacje, podkasty iinne wspierające realizację treści zawartych w Scenariuszu –
-geocache z umieszczonym w nich linkiem/QR kodem z informacjami w języku angielskim dotyczącymi wybranych miejsc dziedzictwa kulturowego,
- mapka do zaznaczania odnalezionych geocachy/ aplikacja Geocaching
- gra online Kahoot (w oparciu o informacje z geocachy)

8) powiązanie z podstawą programową

Wiedza o społeczeństwie
1. Kultura
-Uczeń zna różnice między globalizacją a społecznością lokalną. Zna elementy kultury lokalnej.
2. Patriotyzm 
-Moja mała ojczyzna lekcje o naszym regionie i jego zabytkach
Historia
-Uczeń dostrzega potrzebę poznawania przeszłości dla zrozumienia współczesnych mechanizmów kulturowych. 
Język angielski
Znajomość środków językowych.
-kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, ochrona praw autorskich, uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, media) 
Rozumienie wypowiedzi. 
-określa główną myśl wypowiedzi lub fragmentu wypowiedzi
-znajduje w wypowiedzi określone informacje 
-wyciąga wnioski wynikające z informacji zawartych w wypowiedzi
Tworzenie wypowiedzi.
-przedstawia sposób postępowania (np. udziela instrukcji, wskazówek, określa zasady, objaśnia procedury związane z załatwianiem spraw w instytucjach) 
-stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze 
Przetwarzanie wypowiedzi. 
-przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, mapach, symbolach, piktogramach) lub audiowizualnych (np. filmach, reklamach)
Uczeń posiada:
-świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość międzykulturową. ) 
Uczeń współdziała w grupie (np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych) 
Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. z encyklopedii, mediów, instrukcji obsługi), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.

9) przygotowanie do lekcji
- wybranie interesujących przykładów dziedzictwa kulturowego/zabytków w regionie
- przygotowanie informacji w języku angielskim o powyższych miejscach (zarys historyczny, funkcja dawna i obecna, rola dla lokalnej społeczności) , zapisanie ich w Google Drive, przygotowanie aktywnego linku/ QR kodu
- zamieszczenie linków/QR kodów w geocachach (małych pojemniczkach, np. po kinder niespodziance, schowanych na stałe w niewidocznym miejscu), schowanie geocachy w pobliżu miejsc dziedzictwa kulturowego, oznaczanie geocachy w aplikacji/na mapce
- przygotowanie quizu Kahoot na podstawie informacji z linków.

10) przebieg lekcji
- podział grupy uczniów na drużyny, wyznaczenie opiekunów
- podanie punktu początkowego gry (innego dla każdej drużyny, żeby uniknąć stłoczenia i mimowolnego podpatrzenia miejsca ukrycia geocachy)
- odnalezienie geocacha z linkiem/QR kodem, zaznaczenie na mapie/w aplikacji, odczytanie informacji zawartych w środku
- wykonanie quizu Kahoot po powrocie do szkoły

11) zadanie domowe – jest zadaniem przed rozpoczęciem gry. Wymaga od uczniów przestudiowania historii miejsc lokalnego dziedzictwa kulturowego i  napisanie w grupach informacji po angielsku o każdym z nich.

