
 
 

Agata Jaworska 

 

Przedmiot: język angielski 

 

Grupa wyrównawcza 

 

Temat lekcji: Shopping and services – vocabulary exercises 

 

Cele ogólne: poznanie słownictwa związanego ze sklepami, produktami, kształtowanie                     

umiejętności swobodnej rozmowy związanej z kupowaniem i sprzedawaniem, reklamowaniem,      

rozwijanie percepcji słuchowej uczniów. 

 

Cele szczegółowe: uczeń dopasuje nazwy sklepów do miejsc na mapie, ułoży w kolejności 

czynności związane z wyjściem na zakupy, wychwyci z dialogu szczegółowe informacje, ułoży 

dialog w sklepie, porówna znaczenie wyrażeń. 

 

Metody nauczania: podająca, praktycznego działania. 

 

Środki dydaktyczne: płyta, tablica interaktywna, podręcznik. 

 

Formy nauczania: indywidualna, binarna i zbiorowa. 

 

Przebieg lekcji: 

1. Rozgrzewka językowa – nauczyciel zadaje uczniom pytania odnośnie ich doświadczeń  

z kupowaniem w sklepach i przez Internet. Uczniowie dzielą się swoimi przeżyciami. 

2. Nauczyciel zwraca uwagę uczniów na obrazek uliczki na mapie miasta. Uczniowie nazywają 

poszczególne sklepy. 

3. Uczniowie kończą zdania używając nazw sklepów i produktów. 

4. Uczniowie wysłuchują pięciu dialogów i dopasowują do nazw sklepów, w których się odbywają. 

5. Uczniowie układają zdania w takiej kolejności, w której wykonuje się opisane czynności  

w supermarkecie. 

6. Uczniowie uzupełniają dialog ze sklepu podanymi wyrazami. 

7. Uczniowie wymieniają różne formy reklamy. 

8.  Uczniowie rozważają dwie reklamy i opiniują, która z nich bardziej przemawia do odbiorcy. 

9. Uczniowie wysłuchują dialogu dotyczącego składania reklamacji, następnie uzupełniają 

wypowiedzi klienta i sprzedawcy wyrazami z ramki. 

10. Uczniowie ćwiczą w parach dialog w sklepie: najpierw wersję kupna – sprzedaży a następnie 

składania reklamacji. 

11. Nauczyciel zadaje pracę domową – stworzenia hasła reklamującego dowolny produkt. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Przedmiot: język angielski 

Grupa wyrównawcza 

Temat lekcji: Shopping in London – reading comprehension. 

 

Cele ogólne: Uczeń kształtuje umiejętności rozumienia tekstu czytanego i słuchowego, rozwija       

umiejętność wykorzystywania słownictwa związanego z zakupami, zdobywa wiedzę na temat 

wykorzystywania czasowników modalnych dla spekulacji. 

 

Cele szczegółowe: Uczeń czyta i słucha ze zrozumieniem, buduje definicje, opisuje sklepy i produkty, 

spekuluje na temat sytuacji w sklepie, opisuje obrazek, odpowiada na pytania egzaminacyjne. 

 

Metody nauczania: podająca, praktycznego działania 

 

Środki dydaktyczne: podręcznik, płyta, ilustracja 

 

Formy nauczania: indywidualna, binarna, zbiorowa 

 

Przebieg lekcji: 

1. Rozgrzewka językowa: Uczniowie przedstawiają stworzoną przez siebie reklamę dowolnego 

produktu (sprawdzenie pracy domowej). 

2. Uczniowie wysłuchują nagrania i odpowiadają na pytania dotyczące kontekstu sytuacyjnego  

a następnie o szczegółową informację. 

3. Uczniowie poznają realia zakupów na High Street (CultureCorner) i oceniają sklepy w swoim 

mieście. 

4. Uczniowie wysłuchują sześciu dialogów a następnie odpowiadają na pytania (test wielokrotnego 

wyboru). 

5. Uczniowie wysłuchują nagrania i uzupełniają tekst. 

6. Uczniowie dopasowywują słowa i zwroty do podanych definicji a następnie sami próbują 

zbudować definicje sklepów i produktów. 

7. Uczniowie w parach dzielą się swoimi doświadczeniami z zakupów na targu, w galerii handlowej, 

w sklepie z odzieżą używaną i w internecie. 

8. Uczniowie czytają tekst o zakupach w Londynie, sprawdzają nieznane słowa i odpowiadają  

na pytania. 

9. Uczniowie w parach opisują zdjęcie i odpowiadają na pytania. 

10. Uczniowie systematyzują wiedzę na temat użycia czasowników modalnych dla spekulacji. 

11. Uczniowie opisują obrazki wykorzystując czasowniki modalne i odpowiadają na pytania 

nauczyciela. 

12. Praca domowa - odpowiedz na pytania korzystając z nowopoznanych słów i wyrażeń. 


