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Scenariusz lekcji  języka angielskiego w klasie II gimnazjum 
 

 

Nauczyciel: Małgorzata Bartnik  

Czas trwania zajęć: 45 minut 

Poziom: pre-intermediate  (dla średniozaawansowanych, etap kontynuacyjny III-1) 

 

Temat lekcji: Festivals and celebrations in the UK and the USA. (Dni świąteczne  

   i uroczystości  w Zjednoczonym Królestwie  i Stanach Zjednoczonych).  

Cele lekcji:  

Kompetencje  kluczowe:  

a. wiedza : znajomość słownictwa, form i struktur gramatycznych; 

b. umiejętności: rozumienie ze słuchu, mówienie w języku obcym, rozumienie różnic kulturowych; 

c. postawy: potrzeba rozumienia języka we właściwy sposób. 

Kompetencje  językowe: 

- uczeń poprawnie formułuje wypowiedzi ( ustne i pisemne) w czasie Present Simple)  

Cele szczegółowe w zakresie umiejętności:  

- uczeń potrafi zrozumieć ogólny sens  wypowiedzi dźwiękowej zawierającej fragmenty niejasne; 

- uczeń potrafi wyszukiwać i selekcjonować informacje na podstawie tekstu ( obejrzanego filmu 

 i wypowiedzi nauczyciela); 

- uczeń potrafi uzupełniać luki w tekście wykorzystując słownictwo czynne i bierne; 

- uczeń potrafi oceniać poprawność informacji  

Formy pracy: 

- indywidualna jednolita  

- zbiorowa jednolita  

- grupowa ( w parach i grupach kilkuosobowych)  

Metody pracy:  

- elementy CLL ( Counselling Language Learning) 

- elementy metody naturalnej i kognitywnej  

- podejście komunikacyjne  

- aktywizujące ( praca z formularzem, elementy burzy mózgów, elementy metody projektu)  

Środki dydaktyczne:   

- film Window on Britain  

- prezentacja multimedialna dotycząca dni świątecznych  opracowana przez n-la 

- rozsypanka literowa z hasłem „ Festivals” ( zapisana na tablicy)  

- karty pracy indywidualnej i grupowej z ćwiczeniami o różnym stopniu trudności  

- karta do samooceny ucznia  
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- quiz ewaluacyjny   

Przebieg zajęć:  

I . Czynności organizacyjne : przywitanie się z uczniami oraz powitanie gości. 

II.  Nawiązanie do tematu zajęć : 

1. Warm-up ( rozgrzewka językowa) – samodzielne  rozwiązanie rozsypanki literowej z hasłem„ 

Festivals” jako tematem zajęć - sprawdzanie poprawności wykonania z kolegą/koleżanką, 

 a następnie w grupie ( peer correction); krótkie samorzutne wypowiedzi uczniów na temat dni 

świątecznych na podstawie zgromadzonych w sali symboli; udzielanie odpowiedzi na pytania 

typu: 1. What is the funniest festiwal? 2. What is the most exciting festiwal? etc. 

2.  Przedstawienie uczniom tematu lekcji  oraz celów głównych.  

3.  Omówienie z uczniami zasad oceniania pracy uczniów podczas zajęć (ocena za pracę z kartami 

pracy, samoocena oraz ocena przez rówieśników)  

III.  Część główna lekcji : 

1. Przedstawienie przez nauczyciela krótkiej  prezentacji komputerowej pt. „ Festivals  

and celebrations in the UK and the USA” , slajdy są opatrzone komentarzem nauczyciela. Podczas 

prezentacji odbywa się  dzielenie się wiedzą przez uczniów. 

2. Uzupełnianie luk w krótkim tekście lub wybieranie poprawnej odpowiedzi spośród podanych  

 – praca samodzielna ; sprawdzenie poprawności w parach, potem całą  klasą (  ćw. 1 – załącznik 

 nr 1 : ćwiczenia w 2 wersjach- łatwiejszej i trudniejszej). 

3. Poszerzenie informacji na temat dni świątecznych poprzez doskonalenie odbioru tekstu słuchanego 

– fragmenty filmu edukacyjnego Window on Britain:  

a. przygotowanie odbioru tekstu słuchanego – wybór wersji ćwiczenia do pracy samodzielnej 

( ćw. 2 opracowane w 2 wersjach – załącznik nr 2 );  

b. analiza treści ćwiczenia celem ukierunkowania pracy; 

c. wykonanie ćwiczenia w parach  ( uzupełnianie tabeli z wykorzystaniem zgromadzonego 

słownictwa; *dla chętnych: samodzielne wypisanie 2 dni świątecznych i uzupełnienie 

tabeli własnymi pomysłami informacji o w/w świętach); 

d. wspólne sprawdzenie poprawności wykonania ćwiczenia.  

IV. Podsumowanie i zakończenie  lekcji : 

a. Przypomnienie celów lekcji i analiza stopnia ich realizacji poprzez krótki quiz o dniach 

świątecznych ( załącznik nr 3 ).  

b. Samoocena uczniów ( załącznik nr 4) oraz ocena pracy uczniów przez koleżanki i kolegów. 

Podsumowanie i ocena pracy ucz. przez n-la ( słowna) ; zebranie do oceny kart pracy ucz.  


