
Scenariusz lekcji z języka angielskiego w kl.IV 

 z wykorzystaniem TIK  
 

 

Temat lekcji: My school day 

 Klasa : IV 

Czas trwania lekcji: 45 minut 

Cel ogólny:  

Uczeń poznaje nazwy przedmiotów szkolnych (lekcji), niektórych zajęć pozalekcyjnych i 

czynności wykonywanych w szkole i stosuje je w wypowiedzi pisemnej i ustnej.  

Cele operacyjne: (uczniowie po zajęciach)  

Wiadomości - uczeń:  

 zna nazwy przedmiotów (lekcji) szkolnych i czynności wykonywanych w szkole 

 stosuje odpowiednią formę czasownika w czasie Present Simple w pytaniach i twierdzeniach  

 określa godzinę i porę, w jakiej odbywają się dane lekcje i umie wyrazić swoją opinię  na 

temat przedmiotów szkolnych. 

Umiejętności - uczeń:  

 potrafi opisać swój dzień wraz z odpowiednim przysłówkiem częstotliwości  

 posługuje się czasem Present Simple w twierdzeniach i pytaniach w wypowiedzi ustnej i 

pisemnej Postawy – uczeń:  

 potrafi opowiedzieć koledze o swoim planie lekcji i zapytać go o to samo używając czasu 

Present Simple  

Metody pracy: (z uwzględnieniem TIK)  
Praca z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń, interaktywny słownik j. angielskiego, aplikaja 

Learning Apps, kanał edukacyjny w serwisie internetowym YouTube  

Formy pracy:  
praca indywidualna, praca w grupie  

Środki dydaktyczne:  

Podręcznik i ćwiczenia, zeszyt przedmiotowy, płyta CD, tablica multimedialna z dostępem do 

Internetu   
 

Przebieg lekcji 

Część Przebieg Uwagi 

Wprowadzenie 

5 min 
1. Powitanie 

2.Rozmowa wstępna z uczniami - o czym będziemy 

się dziś uczyć?  

3. Nauczyciel prosi uczniów o otworzenie   

podręcznika i przedstawia cel lekcji.  

 

Część zasadnicza 

ok. 35 min 
1. Nauczyciel prosi uczniów o sprawdzenie znaczenia 

słów z podręcznika w słowniku internetowym i 

zapisania go w zeszycie. Uczniowie słuchają wymowy 

danego słowa i powtarzają je. 

2.  Uczniowie  słuchają wypowiedzi odtworzonej z 

płyty opowiadającej o przykładowym dniu w szkole 

dziecka uczącego się w angielskiej szkole i patrzą na 

rysunek przedstawiający ten plan. 

https://bab.la/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bab.la/


3. Uczniowie opowiadają o planie lekcji w wybranym 

dniu tygodnia używając formy czasu Present Simple  

'he/she has' 

4.  Uczniowie wykonują zadanie w podręczniku – 

 uzupełnianie zdań brakującymi nazwami lekcji.  

5. Uczniowie korzystają z zasobów internetowych 

W aplikacji Learning Apps wykonują ćwiczenie 

leksykalne – test wielokrotnego wyboru polegający na 

dobraniu właściwego podpisu do obrazka. 

6. Korzystając z kanału edukacyjnego w serwisie 

internetowym YouTube uczniowie słuchają zdań 

dotyczących przedmiotów szkolnych i wyrażania o 

nich swojej opinii, np. I think art is interesting, I think 

maths is difficult. Następnie uczniowie powtarzają 

usłyszane zdania w  wyznaczonym rytmie. 

 
 
 
 

https://learningapps.o

rg 
 
 

https://www.youtube.

com 

Podsumowanie/ 

ewaluacja 

5 min. 

1. Nauczyciel zadaje zadanie domowe – uczniowie 

mają rozwiązać krzyżówkę w zeszycie ćwiczeń. 

2. Nauczyciel zadaje pytania  

- czy  podobała się wam lekcja? 

- które z zadań podobało wam się najbardziej? 

- czy któreś zadanie było dla was trudne? 

 

 

Załączniki: 
 
https://pl.bab.la/  
 

https://www.youtube.com/watch?v=J0Ji8hXcD44 
 

https://learningapps.org/1395695 
 

opracowała  
       Agnieszka Stryczek 

Nauczyciel Niepublicznej Szkoły Podstawowej  
Sióstr Salezjanek  im. Jana Pawła II we Wrocławiu 
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