
 

 str. 1 

Lekcja języka angielskiego 

Opracowanie: Dominika Serowy 

 

Wstęp: 

W trakcie mojego pobytu na kursie językowym w Cambridge, w szkole Bell English 

poznałam dużo kreatywnych metod nauczania. Techniki zwiększające kreatywność 

aktywizują uczniów i budują ich poczucie sprawczości oraz uczą krytycznego myślenia. 

Poniższy scenariusz prezentuje kreatywny pomysł na rozwijanie umiejętności czytania 

ze zrozumieniem. Proponuję odejście od typowych zadań egzaminacyjnych typu 

prawda/fałsz, dobieranie fragmentów tekstu do luk czy pytań wielokrotnego wyboru na 

rzecz bardziej kreatywnych metod, które pobudzą aktywność i zwiększą potencjał 

uczniów do lepszego radzenia sobie w procesie edukacji, czy wobec zawodowych 

wyzwań w przyszłości. 

 

Temat: Global warming, causes and effects–czytanie ze zrozumieniem oraz utrwalenie 

słownictwa związanego z zanieczyszczeniem klimatu i zmianami klimatycznymi. 

 

Poziom: Upper-Intermediate 

Czas pracy: 90 min 

Cele ogólne: 

• utrwalenie słownictwa związanego z zanieczyszczeniem klimatu i zmianami 

klimatycznymi 

• doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem 

• doskonalenie umiejętności streszczania przeczytanego tekstu w formie ustnej 

• stworzenie uczniom możliwości i zachęcenie ich do kontaktu z autentycznym 

materiałem językowym 

 

Metody pracy: burza mózgów, dyskusja, mapa myśli 

Formy pracy: praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach 

Pomoce dydaktyczne: tablety z dostępem do Internetu, arkusze papieru, flamastry 
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Przebieg lekcji: 

I.  Część wstępna (rozgrzewka językowa) 

Czynności nauczyciela: prezentuje obrazki, zadaje pytania, zapisuje słownictwo na 

tablicy, otwiera stronę internetową National Geographic i przeprowadza quiz. 

Czynności ucznia: krótko opisują ilustracje, odpowiadają na pytania, robią notatki. 

1. Nauczyciel pokazuje uczniom, przygotowane wcześniej ilustracje (wydrukowane 

bądź pokaz slajdów) przedstawiające zanieczyszczenia tj. zanieczyszczona rzeka, 

skażenie gleby, wysypisko śmieci, smog.   

 

 

 

2. Uczniowie krótko opisują ilustracje i zastanawiają się co mają wspólnego. Słowa 

są zapisywane na tablicy.  

 

3. Nauczyciel przeprowadza wśród uczniów Quiz, tym samym sprawdza wiedzę 

uczniów z zakresu ekologii.  

http://environment.nationalgeographic.com/environment/global-

warming/quiz-going-green/   

 Uczniowie odpowiadają na pytania, przepisują nowe słowa do zeszytu. 

http://environment.nationalgeographic.com/environment/global-warming/quiz-going-green/
http://environment.nationalgeographic.com/environment/global-warming/quiz-going-green/
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Część właściwa: 

Czynności nauczyciela: wprowadza temat lekcji, podaje listę adresów internetowych, 

dzieli klasę na 3 grupy, monitoruje pracę 

Czynności ucznia: otwierają odpowiednią stronę internetową, wypisują indywidualnie 

po 6 słów które są ważne aby zrozumieć o czym jest tekst, streszczają tekst, robią 

notatki, czytają i wyszukują konkretne informacje,  

4.  Nauczyciel informuje uczniów, że na tej lekcji dowiedzą się więcej na temat 

ocieplenia klimatu. Prosi aby włączyli tablety i podaje im listę adresów 

internetowych (praca indywidualna): 

 

Text 1: (read only first 7 paragraphs) 

https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/global-warming-

overview/ 

 Text 2: (read only first 7 paragraphs) 

http://environment.nationalgeographic.com/environment/global-warming/gw-causes 

Text 3:  

https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/global-warming-

effects/  

Uczniowie pracują samodzielnie, ale nauczyciel tak rozdał karteczki z linkami aby obok 

siebie znajdowali się dwaj uczniowie czytający ten sam tekst. 

 

5. Następnie, nauczyciel prosi aby uczniowie przeczytali teksty wypisali po 6 słów 

które są ważne aby zrozumieć o czym jest tekst. (Uczniowie po przeczytaniu 

tekstu muszą być w stanie go streścić używając właśnie tych 6 słów które 

wypisali) 

6. Uczniowie czytający ten sam tekst, porównują w parach słowa które wypisali. 

7. Nauczyciel prosi uczniów aby usiedli w grupach (grupa = ten sam tekst) i 

streścili tekst który przeczytali używając swoich 6 słów. 

8. Następnie nauczyciel podaje uczniom listę pytań i prosi aby w swoich grupach 

odpowiedzieli na pytania, w razie wątpliwości uczniowie mogą zajrzeć do tekstu. 

 

Tekst 1 (read only first 7 paragraphs) 

1. How do scientists describe the complex shifts that are affecting our planet’s 

weather and climate systems right now and why? 

2. What are the effects of climate change? 

3. Briefly explain the concept of greenhouse effect. 

4. What did Joseph Fourier discover in 1824? 

 

https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/global-warming-overview/
https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/global-warming-overview/
http://environment.nationalgeographic.com/environment/global-warming/gw-causes
https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/global-warming-effects/
https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/global-warming-effects/
https://www.uh.edu/engines/epi186.htm
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Text 2 (read only first 7 paragraphs) 

1. What does the short  IPCC stand for? 

2. How often do the organization meet and what do they do during their 

meetings? 

3. Which greenhouse gases are responsible for warming? 

4. Which greenhouse gases have bigger heat-trapping abilities than CO2?  

 

Text 3  

1. How has the average temperature increased since 1906? 

2. What does climate change involve? 

3. Why are many species of animals on the move? 

4. What might happen if the global warming continues? 

 

9. Uczniowie pracują w grupach, wykonując zadanie. Nauczyciel koordynuje pracę, 

pomagając indywidualnie tym, którzy mają pewne trudności. Uczniowie robią 

notatki. 

 

Czynności nauczyciela: dzieli klasę na grupy trzyosobowe, podaje duże arkusze papieru i 

flamastry, monitoruje pracę 

Czynności ucznia: streszczają ustnie przeczytane teksty, sporządzają mapę myśli, 

prezentują mapę myśli 

10. Nauczyciel dzieli klasę na grupy trzyosobowe składające się z uczniów, którzy 

mieli teksty o numerze 1, 2 oraz 3, nadając uczniom nowy numer. 

11. Uczniowie siadają wygodnie tworząc grupy uczniów składające się z nadanych 

numerów,  każda osoba przekazuje informacje z przeczytanych tekstów.  

12.  Nauczyciel rozdaje duże arkusze papieru i pisaki bądź kredki; następnie prosi 

uczniów o sporządzenie mapy myśli. Centralne słowo to CLIMATE CHANGE.  

13.  Uczniowie sporządzają mind maps (MAPY MYŚLI), korzystając ze swoich 

notatek. 

14.  Nauczyciel prosi uczniów o zaprezentowanie swoich prac na forum klasy. 

 

Żródła: 

http://environment.nationalgeographic.com/environment/global-warming/quiz-going-

green/     

https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/global-warming-

overview/ 

http://environment.nationalgeographic.com/environment/global-warming/gw-causes 

https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/global-warming-

effects/  

http://environment.nationalgeographic.com/environment/global-warming/quiz-going-green/
http://environment.nationalgeographic.com/environment/global-warming/quiz-going-green/
https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/global-warming-overview/
https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/global-warming-overview/
http://environment.nationalgeographic.com/environment/global-warming/gw-causes
https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/global-warming-effects/
https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/global-warming-effects/
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https://cdn.pixabay.com/photo/2015/02/02/04/10/trash-620464_960_720.jpg  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/9a/UserKTrimble-

Possible_Environmental_Contamination_Property_Example.JPG  

https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQxQ5cGclH4HzpJHeJNJpoU88p6qBM-

pCnuM6oDWmikMYVMiF2K  

https://cdn.pixabay.com/photo/2013/02/12/23/12/industry-80955_960_720.jpg  

https://cdn.pixabay.com/photo/2015/02/02/04/10/trash-620464_960_720.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/9a/UserKTrimble-Possible_Environmental_Contamination_Property_Example.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/9a/UserKTrimble-Possible_Environmental_Contamination_Property_Example.JPG
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQxQ5cGclH4HzpJHeJNJpoU88p6qBM-pCnuM6oDWmikMYVMiF2K
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQxQ5cGclH4HzpJHeJNJpoU88p6qBM-pCnuM6oDWmikMYVMiF2K
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQxQ5cGclH4HzpJHeJNJpoU88p6qBM-pCnuM6oDWmikMYVMiF2K
https://cdn.pixabay.com/photo/2013/02/12/23/12/industry-80955_960_720.jpg

