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Scenariusz lekcji języka angielskiego 

 

WSTĘP 

Poniższy scenariusz lekcji został zainspirowany zajęciami na kursie, który odbyłam w 

Cambridge, w szkole Bell English. Celem kursu „ Language and Methodology Refresher” 

było odświeżenie i poszerzenie swoich kompetencji językowych, komunikacyjnych i  

metodycznych.  W czasie zajęć nasz wykładowca uświadamiał nas- kursantów, o tym, jak 

ważne jest, aby przerabiany na zajęciach lekcyjnych materiał był ciekawy, prowokujący 

do myślenia –krytycznego spojrzenia na rzeczywistość, a także, żeby nawiązywał  do 

życia młodych ludzi. W obecnych czasach młodzież spędza część swojego codziennego 

życia w świecie technologii cyfrowej, zatem dobrze się czują w sytuacjach kiedy mogą 

swoje cyfrowe umiejętności wykorzystać. Ze względu na to, że są stymulowani wieloma 

bodźcami naraz, przygotowanie lekcji dla nich powinno uwzględnić różnorodne techniki 

uczenia się aktywnego, oraz  dające możliwość uczenia się osobom o różnych typach 

inteligencji. Pomyślałam więc o wykorzystaniu różnych typów zadań w przygotowaniu 

lekcji, która wynika z realizacji podstawy programowej, a która jest podsumowaniem 

tematyki związanej z człowiekiem ( uczucia, samopoczucie, opinie), a tematem praca ( 

różnorodność profesji, różne warunki pracy, typowy dzień pracy). Tematyka ta jest 

bardzo ważna w życiu młodzieży, która staje przed wyborem swojej przyszłej ścieżki 

zawodowej, więc uświadamianie im  realiów, uczenie krytycznego spojrzenia, uczenie 

ich komunikowania swoich opinii i przemyśleń jest kluczowe dla ich rozwoju na 

świadomego człowieka. Ponadto, wykorzystanie różnych urządzeń technologicznych, 

czy aplikacji jest bliskie młodzieży, dobrze się w tym czują i lubią tego typu pracę. 

Wyzwalanie pozytywnych odczuć, humorystyczne podejście do tematyki z definicji 

nudnej i poważnej jest motywujące, aktywujące i angażujące młodzież w proces uczenia 

się. Takie działania mogą być dla nich inspiracją i motorem do dalszego działania i 

uczenia się przez całe życie. 

Uczniowie: klasy drugie, liceum trzyletnie 

Poziom średniozaawansowany B1/B2 

Nauczyciel: Lucyna Grzenkowicz 

 

 

Temat:”A day in an office”- ćwiczenia komunikacyjne i językowe. 

Podstawa programowa: 1.0-IV1 II-1.4,1.11 , 1.12  ; 1.0-IV1 II-2; 1.0-IV1II-4.1; 1.0-IV1 II-

5.1,5.2; 1.0-IV1II- 6.2,6.3,6.4, 1.0-IV1II-8.1; 1.0-IV1II-11,12 
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Cele komunikacyjne:  

1. Doskonalenie użycia słownictwa z zakresu tematu „praca”, w zastosowaniu do 
tworzenia opisów (rodzaje warunków pracy, rodzaje pomieszczeń, umeblowanie, 
sprzęty, czynności rutynowe w pracy, itp.). 

2. Rozwijanie umiejętności ustnego opisu swoich uczuć, emocji i samopoczucia. 
3. Doskonalenie ustnej umiejętności opisu sekwencji wydarzeń. 
4. Doskonalenie pisemnej umiejętności opisu wydarzeń, oraz wyrażania uczuć w 

formie bloga. 
5. Rozwijanie umiejętności wykorzystywania technologii informatycznej. 

 

Cele językowe: 

1. Powtórzenie i poszerzenie słownictwa z zakresu tematu „praca” ( różne rodzaje 
profesji, warunki pracy, rodzaje pomieszczeń, umeblowanie, sprzęty, czynności 
rutynowe w pracy biurowej, itp.). 

2. Powtórzenie i poszerzenie słownictwa z zakresu „człowiek”- wyrażanie uczuć i 
emocji, opisywanie samopoczucia. 

3. Powtórzenie i doskonalenie użycia czasów teraźniejszych Present Simple oraz 
Present Continuous . 

4. Powtórzenie i doskonalenie użycia czasów przeszłych Past Simple, Past 
Continuous, Past Perfect. 

5. Ćwiczenie użycia języka angielskiego stosowanego w smsach. 
6. Doskonalenie umiejętności pisania bloga. 

 

Metody pracy: 

Praca indywidualna, w parach, grupowa-(Think-Pair-Square-Share), burza mózgów, 

Pounce-Bounce, wizualizacja, krytyczne myślenie, wykorzystanie TIK. 

Środki dydaktyczne: tablica interaktywna, nagłośnienie, szkolne ipady, karta pracy 

utworzona przez nauczyciela 

 

Przebieg lekcji: 

1. Rozgrzewka językowa: „happy-o-meter”- uczniowie rysują diagram 
przedstawiający ich samopoczucie w czasie minionego weekendu, następnie 
relacjonują i wyjaśniają narysowany diagram swoim partnerom z pary 

2. Przedstawienie tematu zajęć- przedstawienie tematu zajęć i jego celów, 
oczekiwanych efektów. 

3. Wprowadzenie do tematu zajęć: 
a.  burza mózgów odnośnie zagadnienia praca, jej rodzaje, warunki pracy 

rutynowe czynności w biurze 
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b. ukierunkowanie rozmowy na temat pracy w biurze- wyświetlenie jednego z 

pomieszczeń biurowych ze strony: www.bestofficedesign.com , nauczyciel zadaje 

pytania wskazując uczniów na zasadzie : „pounce-bounce” 

 

  4. Wprowadzenie do ćwiczeń dotyczących filmu video z YouTube : Black Hole – Future 

Shorts 

a. podział uczniów na osobę A i osobę B w parach 

b. osoby A tworzą rząd siedzący tyłem do ekranu, na którym będzie wyświetlony film 

c. osoby B siedzą twarzami skierowanymi do ekranu  

d. przydział zadań 

5. Oglądanie filmu na tablicy interaktywnej 

osoby B opowiadają osobom A co widzą na ekranie, osoby B wizualizują sobie całą 

sytuację 

w połowie projekcji następuje pauza w projekcji filmu i  zamiana osób A z B, teraz osoby 

A opisują osobom B co dzieje się w dalszej części filmu 

wspólne obejrzenie całości filmu, uczniowie A i B 

 

6.Analiza sytuacji z filmu.  

Uczniowie zastanawiają się indywidualnie nad pytaniami zadanymi przez nauczyciela-

pytania są wyświetlone na tablicy z plików nauczyciela, następnie uczniowie wyrażają, 

konsultują, krytycznie analizują odpowiedzi swoich kolegów i koleżanek wpierw w 

parach, potem w zespołach czteroosobowych i na końcu dzielą się nimi z całą klasą i 

nauczycielem. 

 

7.Ćwiczenia w pisaniu wiadomości sms, wykorzystanie ipadow, i karty pracy 

a. Nauczyciel zapoznaje uczniów ze specyfiką tworzenia sms’ów w języku angielskim 

b. Uczniowie wykonują ćwiczenie z karty pracy  z   www.iphonefaketext.com  

uczniowie wykonują w parach ćwiczenie na ipadach, na wymienionej powyżej stronie 

internetowej 

http://www.bestofficedesign.com/
http://www.iphonefaketext.com/
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d. przesłanie efektów swojej pracy nauczycielowi na jego adres mailowy do dalszej 

analizy, do wykorzystania na kolejnej lekcji- np. napisane dialogi w formie sms mogą być 

wyświetlone na tablicy i uczniowie mogą wspólnie dokonać ich korekty  

 

8.Zadanie pisemne- blog 

 

Uczniowie dokonują wyboru treści bloga, który są proszeni napisać indywidualnie. 

Nauczyciel podaje treść zadania i jego alternatywną wersję. Przykładowo: Write a blog 

describing your most dangerous OR the funniest day at work. Use 80-130 words. 

Uczniowie przesyłają treść zadania na mail nauczyciela. 

 

9. Podsumowanie zajęć , ewaluacja: sprawdzamy, czy uczniowie wiedzą co ćwiczyli i 

czego się nauczyli. Uczniowie dokonują ewaluacji zajęć wychodząc z sali na tablicy 

zaznaczają na osi punkt, który ma obrazować ich odczucia i opinię: 

 

                                   Lekcja była:                   

kiepska świetna 

 

 

 

 

Źródła: 

www.educatorstechnology.com/2017/08/9-essential-digital-skills-for-21st.html 

www.bestofficedesign.com 

www.iphonefaketext.com 

You Tube: Black Hole -Future Shorts 

 

 

http://www.educatorstechnology.com/2017/08/9-essential-digital-skills-for-21st.html
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