LETNIE WARSZTATY (karta nauczyciela)
Czas na przygotowanie przez ucznia: około pół minuty
Czas na wykonanie zadania: około 2,5 minuty
Rola nauczyciela


Podaj uczniowi kartę z zadaniem: Look at this information (wskaż).
Here are the instructions (wskaż). You have 30 seconds to prepare.



Kontroluj czas.



Po upływie około pół minuty powiedz: We’ll start now i rozpocznij zadanie:
Hello, Youth centre. How can I help you?

YOUTH CENTRE SUMMER WORKSHOPS



Story writing

Japanese origami

Breakdance

Monday 10.00 a.m.
or
Wednesday 2.30 p.m.

Monday 4.30 p.m.
or
Friday 11.30 a.m.

Tuesday and Friday
3.30 p.m.

Bez względu na to, na który warsztat uczeń chce się zapisać, odpowiedz: Sorry, this one
has been cancelled./This workshop has been cancelled.



Odczekaj 5 sekund, żeby uczeń zdecydował się na inne warsztaty. Jeśli tego nie robi,
lub chce zrezygnować, zapytaj: Is that all? So you don’t want to sign up at all?



Jeśli uczeń zaproponuje inny warsztat, ale nie sprecyzuje terminu, zapytaj: OK, which one
do you want?/Which day do you want?



Na pytanie o liczbę uczestników odpowiedz: It’s no more than 15 people in each group.



Na pytanie o odpłatność za warsztaty odpowiedz: There’s no charge for any workshop.
What’s your name, please?



Po upływie około 2,5 minuty od rozpoczęcia zadania (jeśli uczeń nie skończył wcześniej),
zakończ zadanie: Thank you.

Poniżej znajduje się karta ucznia zawierająca zadania.

LETNIE WARSZTATY (karta ucznia)
Masz 30 sekund na przygotowanie się do tego zadania.
Chcesz koniecznie zapisać się na jakieś wakacyjne warsztaty w centrum
młodzieżowym. Wszystkie poniedziałkowe popołudnia masz już zajęte.
Korzystając z informacji podanych poniżej, wybierz odpowiadający Ci termin
i warsztaty, w których chciał(a)byś uczestniczyć.
YOUTH CENTRE SUMMER WORKSHOPS
Come and learn new things
Story writing

Japanese origami

Breakdance

Monday 10.00 a.m.
or
Wednesday 2.30 p.m.

Monday 4.30 p.m.
or
Friday 11.30 a.m.

Tuesday or Friday
3.30 p.m.

Zadanie 1. Zadzwoń do centrum młodzieżowego i wpisz się na listę uczestników.
Zadanie 2. Dowiedz się o wielkość grup na warsztatach.
Zadanie 3. Upewnij się, że udział w warsztatach jest bezpłatny.

Zadanie rozpoczyna nauczyciel.

