
Internet na lekcji języka rosyjskiego

Szybki rozwój nauki i techniki wymaga od nauczycieli języków obcych stosowania nowoczesnych
technicznych środków dydaktycznych, jakimi są niewątpliwie komputer i Internet. Te środki stają się
nieodzownym źródłem informacji. Coraz łatwiejszy dostęp do Internetu zbliŜa nas do Europy i świata
oraz umoŜliwia komunikowanie się.

Nieustanny rozwój Internetu powoduje, Ŝe wykorzystanie tego nowego medium w nauczaniu jest coraz
atrakcyjniejsze. RównieŜ nauczyciele języka rosyjskiego mają szansę posłuŜyć się Internetem zarówno w
pogłębianiu własnej wiedzy i kompetencji, jak i w pracy z uczniami. NaleŜy pamiętać, Ŝe coraz więcej
naszych uczniów posiada komputery i potrafi z nich korzystać. Zgromadzone na stronach Internetu
informacje tekstowe, graficzne i dźwiękowe stanowią bardzo atrakcyjne źródło informacji zarówno dla
nauczyciela języka rosyjskiego, jak i dla ucznia. Dostęp do tych informacji połączony z wprowadzeniem
nowych technologii w nauczaniu sprzyja zmianie postaw ucznia i nauczyciela i prowadzi do ich
wzajemnej współpracy i partnerstwa.

Nauczyciele języka rosyjskiego obecnie mają niełatwe zadanie z uzyskaniem bieŜących informacji.
Niektórych wiadomości nie znajdą w ksiąŜkach, dostęp do gazet i czasopism rosyjskich jest utrudniony.
DuŜo informacji funkcjonuje w sieci i niełatwo znaleźć w innych miejscach. Internet staje się w takiej
sytuacji nieodzownym narzędziem w pracy nauczyciela języka rosyjskiego, który powinien posiadać
aktualne informacje i stale doskonalić swój warsztat pracy.

Internet - to swoisty katalog rosyjskich stron poświęconych róŜnej tematyce. Znajdziemy tu takie działy
tematyczne jak: pogoda, kultura i sztuka, biznes rozrywka i rekreacja. MoŜemy czytać prasę rosyjską,
oglądać filmy, przeglądać katalogi zbiorów w bibliotece. Dzięki Internetowi moŜemy zwiedzać
najsłynniejsze muzea w Rosji.

Sięganie do stron internetowych uatrakcyjnia zajęcia języka rosyjskiego, daje moŜliwość korzystania z
oryginalnych i aktualnych tekstów na dowolny temat. To pozwala nam zrezygnować z materiałów
podręcznikowych, które nie zawsze nam odpowiadają. Uczeń ma kontakt z współczesnym językiem
rosyjskim i dzięki temu uczy się chętniej, szybciej i łatwiej. Lekcje prowadzone z wykorzystaniem
Internetu powodują u uczniów wzrost zainteresowania językiem rosyjskim, zwiększa się motywacja do
nauki tego języka. RównieŜ zachęcamy uczniów do samodzielnego zdobywania informacji na dany temat.
W nowym podręczniku do nauki języka rosyjskiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego
i technikum H. Dąbrowskiej i M. Zybert przy poszczególnych tematach są podane adresy rosyjskich stron
internetowych, których odwiedzanie sprzyja poszerzeniu wiedzy i samokształceniu. Strony www.
przydatne są podczas przygotowania uczniów do Olimpiady Języka Rosyjskiego.

Wykorzystywanie w pracy Internetu moŜe być realizowane na wiele sposobów. W duŜej mierze zaleŜy to
od wyposaŜenia technicznego szkoły. Obecnie jeszcze nie kaŜda szkoła dysponuje pracownią
informatyczną, a jeŜeli taka pracownia jest, to odbywają się w niej zajęcia z informatyki. Warto jednak w
miarę moŜliwości przygotować i przeprowadzić lekcję języka rosyjskiego z wykorzystaniem Internetu,
aby zachęcić uczniów do samodzielnego sięgania do jego zasobów. Jednocześnie uświadamiamy im, Ŝe
mogą zdobywać informacje szybko, tanio i nawet w domu.

Adresy rosyjskich stron internetowych, które moŜna wykorzystać w pracy z uczniami:

www.turizm.ru - aktualne informacje waŜne dla turystów podróŜujących po Rosji
www.metro.ru - drobiazgowe informacje o metrach w rosyjskich miastach
www.rmp.ru - nowości rosyjskiej muzyki rozrywkowej
www.prazdnik.narod.ru - obszerne informacje na temat świąt i uroczystości w Rosji
www.mos.ru - wiadomości o Moskwie, jej zabytkach i historii
www.peterlink.ru - historia Sankt-Petersburga, zabytki, architektura
www.hermitag.ru - historia ErmitaŜu, kolekcje , zbiory



www.teatr.ru - repertuar kin
www.yandex.ru - wiadomości na temat restauracji
www.torg.ru - informacje o zakupie prezentów, zabawek, pamiątek
www.anekdot.mail.ru - anegdoty, zagadki, horoskopy
www.kommersant.ru - przegląd prasy rosyjskiej
www.vremya.ru - przegląd prasy rosyjskiej

Informacje zamieszczone pod tymi adresami nie tylko ułatwią nam prowadzenie lekcji, rozszerzą takŜe
nasz zakres wiedzy i zachęcą ucznia do samodzielnego zgłębiania stron internetowych, a tym samym
doskonalenia swojej znajomości języka.
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