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Przedmiot: język angielski 

Grupa doskonaląca 

Nauczyciel: Jadwiga Chojnacka 

 

Temat lekcji:  NEVER IN HIS WILDEST DREAM – Reading comprehension 

 

Cele ogólne: kształtowanie umiejętności rozumienia tekstu czytanego, umiejętność 

wykorzystania słownictwa związanego z uprawianiem sportu oraz wykorzystanie tekstu  

do utrwalenia i użycia czasu Past Simple i Past Continuous. 

 

Cele szczegółowe: uczeń czyta ze zrozumieniem, potrafi opisać wydarzenie w czasie 

przeszłym. 

 

Materiały nauczania: podająca , praktycznego działania. 

 

Środki dydaktyczne: podręcznik, tablica interaktywna. 

  

Formy nauczania: indywidualna, zbiorowa. 

 

Przebieg lekcji: 

1. Rozgrzewka językowa: nauczyciel prosi uczniów, żeby opowiedzieli o swoich marzeniach 

z przeszłości, używając słownictwa w czasie przeszłym 

2. Nauczyciel prosi uczniów o przeczytanie tekstu z podziałem na paragrafy dla 

poszczególnej pary 

3. Uczniowie sprawdzają nowe słówka, oraz nauczyciel wyjaśnia nowe słownictwo podając 

synonimy wyrazów 

4. Każda para uczniów przedstawia w skrócie przeczytany i wybrany fragment tekstu 

5. Nauczyciel zadaje dodatkowe pytania bądź wyjaśnia niezrozumiałe fragmenty tekstu 

6. Nauczyciel zwraca uwagę uczniom na użycie czasie przeszłego w tekście i prosi uczniów 

o wypisanie zdań w czasie przeszłym prostym i przeszłym ciągłym 

7. Uczniowie układają pytania do przeczytanego tekstu zwracając się do swoich kolegów  

w parach 

8. Nauczyciel zadaje pracę domową która polega na ułożeniu dialogu  pomiędzy kolegami  

o najdziwniejszych marzeniach w przeszłości 
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Temat lekcji:  Health  - vocabulary exercices 

 

Cele ogólne:  

1) poznanie i rozwijanie  nowego słownictwa, związanego ze stanem zdrowia, choroby, 

leczenie, zapobieganie, części ciała i ich funkcje w organizmie, problemy zdrowotne  

z nimi związane 

2) kształcenie sprawności mówienia i słuchania. 

 

Cele szczegółowe:  

1) uczeń potrafi wymienić podstawowe choroby i inne dolegliwości, 

2) uczeń potrafi dopasować podane słownictwo w zdaniach, 

3) uczeń potrafi określić problemy zdrowotne po wysłuchaniu kilku nagrań,   

4) uczeń potrafi opowiedzieć o różnych medycznych problemach i dopasować właściwego 

specjalistę do problemu, 

5) uczeń potrafi przeprowadzić i zagrać rozmowę pomiędzy pacjentem a lekarzem. 

 

Metody nauczania: 

Podająca, burza mózgów, praktycznego działania 

 

 

Środki dydaktyczne:  

1) podręcznik i tablica interaktywna, 

2) nagrania osób opisujących swoje problemy zdrowotne, 

3) ćwiczenia z podręcznika. 

 

Formy nauczania:  

praca w parach, praca w grupie, praca samodzielna, praca z magnetofonem. 

 

Przebieg lekcji:  

 

1) część wprowadzająca: burza mózgów, uczniowie są proszeni o wymienienie części ciała 

oraz nazwy chorób , bądź ich dolegliwości; 

2) rozgrzewka językowa: uczniowie wymieniają części ciała i podają przykłady chorób lub 

innych obrażeń; 

3) prezentacja nowego materiału: nauczyciel wyjaśnia, że uczniowie usłyszą 4 rozmowy  

o różnych chorobach. Przed wysłuchaniem, uczniowie poznają nazwy tych chorób. 

Nauczyciel wyjaśnia nowe słownictwo i upewnia się, czy klasa zrozumiała zadania. Grupa 
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słucha nagrań 2 razy. Nauczyciel, w razie potrzeby, zatrzymuje nagranie, dając czas na 

zrobienie notatki i przedyskutowanie w parach odpowiedzi. Po dwukrotnym wysłuchaniu 

materiału, nauczyciel sprawdza wykonanie zadania.  

 

Ćwiczenia utrwalające nowy materiał:  

1) uczniowie otrzymują transkrypcje rozmów i uzupełniają je; 

2) uczniowie pracują w parach, układając pytania  i ćwicząc dialog; 

3) pary prezentują swoje rozmowy; 

 

Nauczyciel zadaje pracę domową – przygotowanie krótkiego dialogu pomiędzy chorym 

pacjentem a lekarzem. 

 

 


