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Szanowni Państwo, 

zapraszam do lektury kolejnego numeru wyjątkowego „Biuletynu 

metodycznego”, który publikowany jest przez Powiatowy Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim od 19 lat. Wyjątkowość 

tej edycji podyktowana jest dwoma aspektami: po pierwsze 

międzynarodowym charakterem czasopisma, publikującego tym razem 

artykuły nauczycieli z 16 krajów, po drugie pandemią, w której znalazł się 

cały świat z powodu COVID 19. Edukacja w czasach pandemii jest nie lada 

wyzwaniem dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców na całym świecie. 

Chcemy się podzielić z Państwem doświadczeniami nauczycieli różnych 

państw, by wzbogacić warsztat pracy o nowe pomysły, rozwiązania, 

narzędzia, udoskonalić system nauczania zdalnego. 

  Życząc Państwu zdrowia, cierpliwości w pokonywaniu 

pojawiających się trudności w e-szkole, polecam ciekawe artykuły  

w „Biuletynie metodycznym” z nadzieją, że zainspirują nas wszystkich  

do nowych, twórczych lekcji. 

 

 

Iwona Miler 

Dyrektor Powiatowego Ośrodka 

Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim 

_____________________________________________________________ 

 



BIULETYN METODYCZNY nr 3 (44) 2020/2021 
  

 

    6 

BOGUMIŁA RÓŻAŃSKA-ŚWIERKOT 
 

W szkolnej ławie czy przed ekranem komputera? 

Scenariusze lekcji w Polsce i na świecie. 

 

 

 

     

    Bogumiła Różańska-Świerkot 

    konsultant ds. współpracy międzynarodowej  
    i języków obcych,  

    Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 

    Wodzisław Śląski, Polska 

 

 

Szanowni Państwo, 

prezentujemy kolejną odsłonę ubiegłorocznego międzynarodowego projektu 

w bardzo praktycznym wymiarze. Zapraszamy do lektury scenariuszy lekcji 

napisanych przez polskich nauczycieli i nauczycieli z wielu szkół w Europie 

i poza jej granicami. Zebrane konspekty lekcji powstawały w niezmiennie 

wyjątkowej rzeczywistości edukacyjnej z koronawirusem w tle. Są 

zróżnicowane pod wieloma względami i adresowane do różnych grup 

wiekowych uczniów oraz różnych typów szkół w różnych systemach 

edukacyjnych. Niektóre z nich przeznaczone są do pracy w trybie 

stacjonarnym, inne — stanowią propozycje pracy z uczniem w warunkach 

zdalnego nauczania. Dzisiejszy nauczyciel powinien być przygotowany  

do prowadzenia lekcji w obu wariantach . Dołączamy również zestaw zadań 

i ćwiczeń do twórczego wykorzystania przez nauczycieli. 

Czy scenariusz lekcji jest dzisiaj rzeczywiście potrzebny, przydatny 

w pracy, a jeśli tak, to komu? Jeśli mamy na myśli konspekty szczegółowo 

rozbudowane, tzn. obejmujące nie tylko pytania nauczyciela, ale również 

przewidywane reakcje uczniów, zakładające konieczność ukierunkowania 

odpowiedzi na spodziewane „tory”, to z pewnością można zrozumieć 

narzekania nauczycieli i przyznać im rację, że przygotowanie takiego 

konspektu bywa czasochłonne i finalnie często bezużyteczne. Jeśli jednak 

uświadomimy sobie, że każda lekcja jest okazją do doskonalenia własnego 

warsztatu pracy, sprzyja refleksji, pozwala ustalić skuteczność metod  
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i technik nauczania, to dobrze jest zanotować, co i w jaki sposób chcemy 

osiągnąć w danej jednostce lekcyjnej. 

Nie ma idealnych wzorców i schematów zapisu scenariuszy lekcji. Jest 

natomiast kilka dobrych propozycji, które można wykorzystać lub spróbować 

zaadaptować w swojej nauczycielskiej praktyce. Model pisania konspektu 

lekcji według Davida E. O’Connora zakłada konieczność stosowania pięciu 

komponentów: 

➢ sformułowania tematu lekcji w postaci krótkiego rzeczowego 

zdania gotowego do zapisu w dzienniku i w zeszycie uczniów, 

➢ ustalenia celów lekcji, 

➢ ustalenia przebiegu lekcji z uwzględnieniem metod i technik pracy, 

➢ przygotowania środków i materiałów dydaktycznych,  

➢ przeprowadzenia ewaluacji w celu wyciągnięcia wniosków  

do przyszłych działań. 

Konspekt lekcji jest zawsze dobry i przydatny, jeśli pomaga 

w organizacji lekcji i w osiągnięciu założonych celów. Przedstawiamy 

Państwu zatem kilkanaście przykładowych scenariuszy lekcji przedmiotów 

humanistycznych i artystycznych. Mamy nadzieję, że posłużą  

do przeprowadzenia dobrych zajęć w Państwa szkołach oraz zainspirują  

do pisania własnych, oryginalnych, które pozwolą efektywnie zaplanować 

pracę z uczniem. Autorzy wyrażają głęboką nadzieję, że udało się im 

„wypośrodkować” zalecenia metodyczne i oczekiwania nauczycieli w celu 
skonstruowania dobrych propozycji lekcyjnych. Natomiast odpowiedź  

na tytułowe pytanie projektu, który wariant nauczania jest lepszy: w szkolnej 

ławie czy przed ekranem komputera, należy do Was, Drodzy Czytelnicy. 

 

 
Bogumiła Różańska-Świerkot 
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IZABELA NOWAK 

 

Nauczanie hybrydowe w praktyce. Pomysły na ćwiczenia  

z języka rosyjskiego. 

     

 

 

 

 

 

Izabela Nowak 

Adiunkt w SPNJO  

Uniwersytet Śląski, Katowice 

 

 

Ideą nauczania hybrydowego (blended learning) jest połączenie 

zajęć prowadzonych przez nauczyciela (w formie tradycyjnej lub zdalnej)  

z samodzielną pracą ucznia w oparciu o wskazane przez nauczyciela 

materiały elektroniczne. Stąd też bywa on nazywany systemem mieszanym 
lub półzdalnym trybem nauki. W oparciu o tę koncepcję przedstawię pomysł 

na realizację materiału z języka rosyjskiego jako obcego w zakresie tematu: 

„Mój dzień”. Treści programowe zostały zrealizowane podczas zajęć 

zdalnych w oparciu o podręcznik (Anna Wrzesińska „От А до Я. Kurs języka 

rosyjskiego dla osób dorosłych rozpoczynających naukę od podstaw”. 

Poziom A1-A2. Część 1. „Rosjanka”. Łódź 2019). Ćwiczenia do pracy 

opracowałam na platformie learningapss.org. Mają one charakter autorski. 

Zostały opublikowane na platformie z wolnym dostępem. Każdy ma prawo 

bezpłatnie z nich korzystać lub też importować i dowolnie modyfikować, 

dostosowując je do swoich potrzeb. Prezentowany zestaw ćwiczeń jest 

kolekcją dziesięciu aplikacji: https://learningapps.org/9778717 

https://learningapps.org/9778717
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Jako pierwsze (Мой день_1) zaproponowane zostało ćwiczenie 

utrwalające formy czasowników nazywających podstawowe czynności dnia 

codziennego w czasie teraźniejszym (принимаю душ,  читаю книгу, идёт 

на работу, завтракаем,  выгуливают собаку). Zadaniem uczącego się jest 

wskazanie, z jakim zaimkiem osobowym (я, ты, он/она, мы , вы , они) łączy 

się każda z tych form. Po przeciągnięciu wszystkich wyrażeń  

do odpowiednich kwadratów otrzymuje on swego rodzaju tablicę ilustrującą 

tę zasadę gramatyczną wraz leksyką odpowiadającą tematowi: 

https://learningapps.org/display?v=p1fgitxb320. 

Kolejne zadanie (Мой день_2) promuje utrwalanie kolokacji. 

Rozumiane są one jako połączenia wyrazowe o zauważalnej powtarzalności, 

tzn. można przewidywać, iż pojawienie się danego wyrazu pociągnie za sobą 

zastosowanie pewnego innego wyrazu w innym zwrocie 

(https://dobryslownik.pl/slowo/kolokacja/87447/). W zadaniu użyte zostały 
kolokacje prawostronne, czyli takie, w których słowo główne wymaga 

https://learningapps.org/display?v=p1fgitxb320
https://dobryslownik.pl/slowo/kolokacja/87447/


BIULETYN METODYCZNY nr 3 (44) 2020/2021 
  

 

    10 

dopasowania do siebie odpowiedniej formy stojącej z prawej strony (курсы 

– английского, слушает – музыку, чай – с сахаром,  cмотрю – сериалы). 

Celem ćwiczenia jest uzmysłowienie uczniowi, iż w procesie użycia języka 

wyrazy nie występują w izolacji, lecz prezentują się jako względnie stabilny 

układ komponentów, który cechuje odtwarzalność w komunikacji: 

https://learningapps.org/display?v=pctipmmg220.  

Zadania zawarte w kolekcji „Mój dzień” są układane w oparciu o model 

liniowy – do materiału już utrwalanego dokładany jest aspekt. Kolejna 

aplikacja (Мой день_3) trenuje użycie pytań zawierających słowa pytajne 

typu: Во сколько ты...? Во сколько у тебя...? Как часто ты...? Что ты ...? 

Где ты...? Wybór odpowiedzi obejmuje użycie form czasownika w pierwszej 

osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego oraz określanie nazw dni 

tygodnia, godzin i okoliczników czasu: 

https://learningapps.org/display?v=pjnneee2c20. 

 

 

 

 

https://learningapps.org/display?v=pctipmmg220
https://learningapps.org/display?v=pjnneee2c20
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 Okoliczniki czasu są ważnym elementem podczas stosowania 

języka w codziennej komunikacji. Niestety aspekt ten jest nieco 

zaniedbywanym w polskich programach nauczania. Zadanie (Мой день_4) 

koncentruje się na wypełnieniu tej luki. Polega na dopasowaniu 

odpowiedników tłumaczeniowych (w tym tygodniu – на этой неделе, 

wieczorem – вечером,  zawsze – всегда, czasami – иногда). Zastosowany 

kontrast może pomóc uzmysłowić uczącemu się znaczenie i przydatność 

komunikacyjną tych jednostek słownikowych w praktyce: 

https://learningapps.org/display?v=p2wdt89ea20. 

 

 

 

W kolekcji zaproponowano także zadanie, którego celem jest 

utrwalanie pisowni i ortografii (Мой день_5). Polega ono na wykreśleniu  

z alfabetu liter, tworzących szukane słowo. Pomysły na temat wiodący mogą 

być najróżniejsze – „Napisz, jak dane słowo brzmi po rosyjsku”, „Napisz 

odpowiedź na pytanie”, „Dopisz wyraz o podobnym znaczeniu”. Moja 

propozycja to: „Rozwiąż zagadki”. Zadaniem ucznia jest napisanie słowa, 

które pasuje do podanego w przykładzie hasła lub definicji: 

https://learningapps.org/display?v=p5fko2aij20. 

https://learningapps.org/display?v=p2wdt89ea20
https://learningapps.org/display?v=p5fko2aij20
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Kolejne zadanie oparte jest na pomyśle teleturnieju „Milionerzy” 

(Мой день_6). Zawiera ono pytania o określonej skali trudności. Udzielenie 

prawidłowej odpowiedzi jest premiowane przejściem na wyższy poziom  
i pozwala na grę o wyższą stawkę. Odpowiedź nieprawidłowa dyskwalifikuje 

gracza i zmusza go do wykonania całego zadania od początku: 

https://learningapps.org/display?v=pana01rrc20. 

 

W dalszej kolejności poznane wyrażenia i konstrukcje są utrwalane 

w serii zadań komunikacyjnych. Pierwsze z nich trenuje sprawność 

rozumienia ze słuchu (Мой день_7). Zadaniem uczącego się jest 

wysłuchanie dołączonego nagrania i wybór formy zgodnej z jego treścią: 

https://learningapps.org/display?v=p3c77e7vk20 

 

  

 

 

https://learningapps.org/display?v=pana01rrc20
https://learningapps.org/display?v=p3c77e7vk20
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Następne zadanie komunikacyjne polega na układaniu dialogu (Мой 

день_8). Uczący się ma do dyspozycji 10 wypowiedzi, które - odpowiednio 

uszeregowane - powinny utworzyć logiczną wymianę zdań. Każda z nich jest 

osadzona w replice poprzedzającej ją, dzięki czemu tekst jest spójny. Oprócz 

sprawności komunikacyjnej trenowana jest tutaj także sprawność pisania 

(tworzenia tekstu): https://learningapps.org/display?v=p29989ts520. 

Dwa ostatnie ćwiczenia polegają na pracy z nagraniem video. Jako 

materiał wyjściowy posłużył film dydaktyczny z serii «Твои сибирские 

каникулы» dostępny na kanale YouTube  (https://youtu.be/dhSQviFqSOQ). 
Po obejrzeniu filmu uczący się wypełniają zadania sprawdzające zrozumienie 

przedstawionych treści poprzez udzielenie odpowiedzi rozstrzygających 

(tak/nie) (Мой день_9): https://learningapps.org/display?v=pzxwj14o520. 

Zwieńczeniem jest zadanie polegające na ponownym obejrzeniu filmu  

i uzupełnienie zdań odpowiednimi wyrażeniami (Мой день_10).  

Ćwiczenie w sposób bardziej szczegółowy sprawdza zrozumienie treści  

i utrwala konstrukcje poznawane w rozdziale „Mój dzień”: 

https://learningapps.org/display?v=pmdky4xej20.  

https://learningapps.org/display?v=p29989ts520
https://youtu.be/dhSQviFqSOQ
https://learningapps.org/display?v=pzxwj14o520
https://learningapps.org/display?v=pmdky4xej20
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W zaprezentowanym modelu pracy własnej za wykonanie zadania 

uczeń jest nagradzany pochwałą (komunikaty typu Молодец! Отлично! 

Супер!) bez względu na liczbę popełnionych usterek. Ma on także 

możliwość wielokrotnego przystępowania do tego samego zadania. Może 

więc spokojnie, we własnym tempie, pracować z materiałem. Interaktywne 

ćwiczenia pomagają mu uświadomić, co już umie, a czego jeszcze nie. 

Wzrasta więc jego samoświadomość dotycząca procesu uczenia się.  

Po wykonaniu zadań nauczyciel otrzymuje raport przebiegu pracy uczniów, 

który może być podstawą wystawienia ocen. W swojej praktyce 

pedagogicznej za zaliczone uznaję zadanie, które zostało wykonane (bez 

względu na czas i liczbę podejść). Wyliczając ocenę opieram się na skali 

przyjętej w mojej jednostce macierzystej (zaliczenie – od 60 procent wzwyż). 

W związku z tym za rozwiązanie sześciu aplikacji student otrzymuje ocenę 

dostateczną, siedmiu – plus dostateczną, ośmiu – dobrą, dziewięciu – plus 

dobrą, dziesięciu – bardzo dobrą. I choć w przyjętym modelu uczący się sam 

decyduje, ile aplikacji chce przejść, to doświadczenie pokazuje, że ćwiczenia 

działają niczym wciągająca gra. Nikt nie poprzestaje na wykonaniu minimum 

potrzebnego do zaliczenia, a niemal wszyscy podejmują trud rozwiązania 

dziesięciu aplikacji. Dzięki temu efekty uzyskane w modelu hybrydowym są 

zdecydowanie wyższe, niż w tradycyjnym, w którym praca własna 

ograniczała się do wykonania pojedynczych ćwiczeń.   

 
Izabela Nowak 
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MONIKA BRYCH 

 

Bank zadań do pracy zdalnej. 

 

 

 

 

Monika Brych  

nauczyciel języka angielskiego, 

Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich, 

Rydułtowy, Polska  

 
 
PROPOZYCJE ZADAŃ  

Baamboozle to fantastyczne narzędzie zarówno do nauki zdalnej jak  

i do korzystania z niego podczas tradycyjnych lekcji. Można dzięki niemu  

w angażujący sposób przeprowadzić powtórkę materiału gramatycznego, 

leksykalnego lub zachęcić uczniów do mówienia. Zadania oparte są  

na rywalizacji pomiędzy grupami uczniów; oprócz nauki zapewniają też 

uczniom zabawę.  

Baamboozle gramatyczny – porównianie czasów Present Perfect Simple  

i Contiuous  

https://www.baamboozle.com/game/15628 

 

https://www.baamboozle.com/game/15628
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Baamboozle leksykalny – utrwalenie słownictwa związanego z rodziną – 

Family members 

https://www.baamboozle.com/game/15482 

Baamboozle rozwijający umiejętność mówienia (uzasadnienia swoich 

wyborów) – nie ma złych odpowiedzi, a uczniowie mówią! Justify your 

choice.  

https://www.baamboozle.com/game/44709 

 

Baamboozle świąteczny – Christmas Quiz – idealny na powtórki przed 

świętami – uczniowie odpowiadają na pytania związane ze świętami Bożego 

Narodzenia - ćwiczą mówienie i jednocześnie utrwalają słownictwo .  

https://www.baamboozle.com/game/15798 

 

Wordwall – mnóstwo możliwości w jednym miejscu. Propozycja to 

ćwiczenie zachęcające uczniów do mówienia. Uczeń wybiera numer  

i odpowiada na ukryte pod nim pytanie. Aplikacja pozwala „rozgadać” nawet 

tych nieśmiałych. Let’s talk!  

https://wordwall.net/pl/resource/5194347 

 

 

https://www.baamboozle.com/game/15482
https://www.baamboozle.com/game/44709
https://www.baamboozle.com/game/15798
https://wordwall.net/pl/resource/5194347
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Learning apps – popularne narzędzie z ciekawą opcją pobrania QR kodu  

do zadania. 

•  Sightseeing in London – zadanie do wykorzystania na lekcji 

o tematyce kulturowej. (Londyn) 

https://learningapps.org/1375665 

 

 
• Food and drinks – zadanie na utrwalenie słownictwa 

związanego z żywnością  

 

https://learningapps.org/1374785 

 

 
 

 

 

Monika Brych 

 

 

https://learningapps.org/1375665
https://learningapps.org/1374785
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KATARZYNA HAWEL 
 

W kręgu słów- scenariusz zajęć zdalnych prowadzony 

metodą stacji dydaktycznych. 

 
 

 

 

 

Katarzyna Hawel 
konsultant PODN,  

nauczyciel języka polskiego  

Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszowie, Polska 
 

Temat: W kręgu słów (lekcja zdalna przygotowana w programie Genial.ly 

jako interaktywny obraz)) 

Czas realizacji: 2 godziny lekcyjne 

Metody: metoda stacji dydaktycznych, zajęć praktycznych, elementy 

metody norm i instrukcji, elementy metody projektu, praca ze słownikiem, 

gry. 

Formy pracy: indywidualna 

Cel główny: 

 Uczeń potrafi zaplanować własną pracę i systematycznie ją realizować. 
Cele operacyjne: Uczeń: 

- rozwija nawyki systematycznego uczenia się; IV.7 

- rozumie, na czym polega błąd językowy. III.3.3 

- rozpoznaje wyraz podstawowy i wyraz pochodny; […] rozpoznaje rodzinę 

wyrazów, łączy wyrazy pokrewne, II.1.2 

- wskazuje elementy dramatu (rodzaj): […] dialog; I.I.3 
- zna sposoby wzbogacania słownictwa; II.2.3 

- zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo 

uzasadniając własne zdanie; III.1.7 
Link do lekcji: 

https://view.genial.ly/5ecbe10721cf0a0d8a316958/interactive-content-

slowo-stacje-zadaniowe 

 

 

https://view.genial.ly/5ecbe10721cf0a0d8a316958/interactive-content-slowo-stacje-zadaniowe
https://view.genial.ly/5ecbe10721cf0a0d8a316958/interactive-content-slowo-stacje-zadaniowe
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Przebieg lekcji: 

 

Wprowadzenie: 

Rolę wprowadzenia pełni w tym typie zajęć instrukcja podana w wiadomości 

tekstowej lub przekazana ustnie w trakcie sesji online. W trakcie zajęć 

synchronicznych możemy również sprawdzić obecność, natomiast jeśli 

lekcja zaplanowana jest w systemie asynchronicznym, odebranie i odesłanie 

materiałów przez uczniów traktować należy jako ich obecność na zajęciach. 

Uczniowie wtedy wykonują zadania w dogodnym dla nich czasie (określamy 

jedynie, do kiedy zadania mają być wykonane). 
 

Część główna: 

1. Uczniowie zapoznają się z instrukcją dotyczącą całego zbioru zadań ukrytą 

pod główną ikoną przy słowie kluczowym. (podobne lekcje można tworzyć 

jako podsumowanie działów zorganizowanych wokół różnych haseł np. dom, 

rodzina, wartości itp.) 
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2. Uczniowie zapoznają się z poszczególnymi stacjami, klikając w ikony  

przy kolejnych stacjach. Po kliknięciu pojawiają się ukryte pod ikonami 

zasoby, polecenia, materiały lub linki do zasobów zewnętrznych. Program 

Genial.ly pozwala na zgromadzenie i bardzo szybkie udostępnianie w 

zasadzie każdego typu zasobów. 

 

 

3. Uczniowie dokonują wyboru stacji, którymi będą się zajmowali. Planują 

pracę tak, aby zmieścić się w wyznaczonym czasie. (pozostawienie uczniom 

wyboru pozwala im wyeliminować zagadnienia nużące ich lub znacznie 

utrudniające im pracę i dzięki temu czują oni realny wpływ na to, czym się 

zajmują.). Oczywiście nie zabraniamy uczniom chętnym wykonania 

wszystkich umieszczonych w lekcji zadań. Jest to forma stymulacji uczniów 

zdolnych do większego niż wymagany wysiłku. 
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Przykłady stacji dydaktycznych (po lewej bez materiałów dodatkowych,  

po prawej z materiałami dodatkowymi- klip) 

 

4. Uczniowie wykonują zadane prace w wybranej przez siebie kolejności, 

tempie, zaangażowaniu. Mogą również wykonać wszystkie stacje i dzięki 

temu mieć poczucie wykonania dodatkowej pracy, a co za tym idzie 

satysfakcji. 

5. Odesłanie do nauczyciela wykonanych prac w ustalonej formie i zakresie. 

(w przypadku zajęć synchronicznych możemy polecić uczniom 

przedstawienie wyników swojej pracy na forum klasy, udostępniając im 

prowadzenie lekcji.) 

 

Podsumowanie: 

Samoocena. Prosimy uczniów, aby sformułowali i przekazali informacje  

na temat tego, która ze stacji sprawiła im najwięcej radości, która okazała się 

najtrudniejsza, przy której spędzili najwięcej czasu, a którą chcieliby 

rozwinąć, powtórzyć przy innym temacie. (możemy użyć dowolnego 

narzędzia do tworzenia ankiet). 
 

  
Katarzyna Hawel 
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KATARZYNA SZUBA 
 

Stół nakryty … porównaniami i nie tylko. 

 
 

 

 

Katarzyna Szuba  

nauczycielka języka polskiego 

Szkoła Podstawowa nr 20  

im. Marii Konopnickiej w Rudzie Śląskiej, Polska 

 

 

Temat lekcji: Stół nakryty … porównaniami i nie tylko. 

 

Grupa wiekowa: 11 lat 

Czas trwania: 2 x 45min 

Cele główne:  

I.1. uczeń pogłębia i rozwija zdolność rozumienia utworów literackich  

oraz innych tekstów kultury; 

II.2 uczeń nabywa umiejętność rozumienia twórczego i sprawczego 

charakteru działań językowych. 

Cele szczegółowe:  

I.1.1. uczeń omawia elementy świata przedstawionego, wyodrębnia obrazy 

poetyckie; 

I.1.4 uczeń rozpoznaje środki artystycznego wyrazu: archaizmy, porównania, 

epitety, metafory;  

I.1.15 uczeń przekłada tekst poetycki na język współczesny, rozumiejąc 

znaczenie środków stylistycznych; 

I.1.18 uczeń wykorzystuje w interpretacji tekstów doświadczenia własne 

oraz elementy wiedzy o kulturze; 
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I.2.11 uczeń odnosi treści tekstów kultury do własnego doświadczenia; 

I.1.7 uczeń czyta ze zrozumieniem tekst literacki i potrafi o nim opowiedzieć; 

 III.1.3 uczeń rozumie konstrukcję środków stylistycznych i potrafi je 

zastosować w praktyce; 

 I.2.12. uczeń przekłada język pisany na obraz; 

III.1.3 uczeń rozumie sens wzbogacania zasobu środków językowych; 

III.1.4 uczeń potrafi sprawnie wyszukiwać informacje; 

 III.2.9 uczeń stosuje w praktyce środki językowe;  

IV.3 uczeń korzysta z informacji zawartych w różnych źródłach. 

Metody i techniki pracy: podająca, problemowa, oglądowa, dociekań, 

treningowa. 

Formy pracy: praca indywidualna, praca grupowa, praca zbiorowa. 

Środki i materiały dydaktyczne: podręczniki, karty pracy, samodzielnie 

wykonane rysunki (potrzebne kartoniki, kredki, flamastry), telefony 

komórkowe lub komputery, jeśli możliwe – drukarka, fragmenty filmu, 

materiały ze stron internetowych. 

Przebieg lekcji: 

1. Faza wstępna lekcji: 

Nauczyciel wchodzi do klasy w kurtce lub swetrze, trzymając  

w ręku koszyk wypełniony wyciętymi z papieru różnymi gatunkami 

grzybów, realistycznie pokolorowanymi tak, aby była możliwa 

identyfikacja gatunków. Wita uczniów i informuje ich, że właśnie 

wraca z grzybobrania i chce się pochwalić tym, co znalazł. 

Wyjmuje z kosza grzyby i prosi o ich nazwanie (mają to być 

najbardziej popularne gatunki: borowiki, podgrzybki, kurki, rydze, 

ale warto dodać też rysunki z grzybami niejadalnymi: 

muchomorami, purchawkami). Nauczyciel wyjmuje grzyby z kosza, 

a uczniowie próbują je nazwać i podzielić na grupy: jadalne  

i niejadalne.  
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        Jan Chrucki:  Martwa natura z grzybami 

 

Nauczyciel przy pomocy wybranego ucznia przypina szablony 

grzybów do tablicy, podpisuje, dbając o podział na jadalne i niejadalne. 

Uczniowie zapisują początek tematu: Stół zastawiony…  

Nauczyciel informuje, że w czasie lekcji wspólnie dojdziemy do odpowiedzi 
na pytanie, czym zastawiony jest stół i we wskazanym przez nauczyciela 

momencie temat zostanie uzupełniony. Poniżej tematu uczniowie przepisują 

z tablicy nazwy grzybów. 

Nauczyciel pyta uczniów, czy brali udział w grzybobraniu i prosi o podanie 

krótkiej informacji, jak ono wygląda (Co trzeba ubrać?, O jakiej porze dobrze 

jest wybrać się na grzyby?, O czym należy pamiętać, zbierając grzyby?). 

Uczniowie odpowiadają, co pozwala zorientować się, na ile temat 

grzybobrania jest im bliski i zrozumiały. 

Następnie nauczyciel informuje o celach ogólnych lekcji: 

 - Na dzisiejszej lekcji dowiemy się, jak w dawnych czasach wyglądało 

grzybobranie, jakie grzyby rosły w lasach, ale przede wszystkim nauczymy 
się, w jaki sposób pięknie możemy mówić i pisać o tym, co nas otacza, 

o tym co robimy. 
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Notatki z tablicy 

 

 

1. Faza właściwa lekcji: 

a) Nauczyciel informuje, że zbieranie grzybów to zajęcie bardzo 

stare oraz że zostało nawet opisane w jednej z najważniejszych 

dla Polaków książek, która powstała w latach 1832-34, czyli  

w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza. (Przy okazji 

nauczyciel prosi uczniów o rozpoznanie, który to wiek i ile lat 

od czasu powstania utworu minęło). Prowadzący zwraca uwagę 

uczniów, że w tamtych czasach, zwanych romantyzmem, świat 

wyglądał trochę inaczej, przyroda była bardziej dzika, ludzie 

ubierali się inaczej, mówili inaczej i inaczej spędzali czas.  

Ale grzyby rosnące w lasach były w większości takie same, 

jakie możemy spotkać dziś. Omawia również to, że tak samo 

jak wtedy, również obecnie teraz trzeba zachowywać 

ostrożność – nie powinno się zbierać grzybów trujących). 

Następnie nauczyciel prezentuje fragment filmu „Pan Tadeusz” 

Andrzeja Wajdy (tytuł filmu i nazwisko reżysera zapisuje  

na tablicy, uczniowie przepisują). 

https://www.youtube.com/watch?v=fWDJsI8Tkmw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fWDJsI8Tkmw
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 Kadr z filmu „Pan Tadeusz” Andrzeja Wajdy 

b) Uczniowie krótko, przy pomocy nauczyciela, opisują 

grzybobranie przedstawione we fragmencie filmu (Jak wygląda 

las?, Jak ubrani są ludzie?, Jak się zachowują?, Czy trudno było 

im znaleźć grzyby?). 

Odpowiedź na pytanie: „Czy bohaterowie książki długo musieli 

szukać grzybów?, Ile było grzybów?” stanowi przejście  

do fragmentu księgi III „Pana Tadeusza” rozpoczynającego się 

od słów: „Grzybów było w bród”. Nauczyciel wskazuje, że 

takiej odpowiedzi na jego pytanie udzieliłby XIX –wieczny 

poeta. Zapisuje tę frazę na tablicy i wyszukuje znaczenia 

zwrotu: „w bród” w internetowym Słowniku Języka Polskiego 

PWN https://sjp.pwn.pl/slowniki/w%20br%C3%B3d.html, 

wyświetlając stronę na ekranie. Sięga też do wyjaśnienia 

etymologii wyrażenia na tej stronie. Pyta o to, czy wyrażenie 

„w bród” jest często używane. (Prawdopodobna odpowiedź 

uczniów: rzadko lub bardzo rzadko). Nauczyciel wskazuje,  

że wyrazy, które wyszły z użycia to archaizmy i podkreśla,  

że tekst fragmentu „Pana Tadeusza” będzie zawierał takie 

wyrazy, których się już nie używa albo używa się rzadko,  

czyli archaizmy, i dlatego może być trudny do zrozumienia. 

Zwraca uwagę na przypisy (przypomnienie terminu). 

Nauczyciel zapisuje na tablicy terminy z prostą definicją: 

https://sjp.pwn.pl/slowniki/w%20br%C3%B3d.html
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archaizm - wyraz, który wyszedł z użycia lub używany 

bardzo rzadko oraz przypis – wyjaśnienie znajdujące się 

pod tekstem lub obok tekstu. 

c) Nauczyciel wyświetla tekst na ekranie (ksiega III w.260-289), i 

dokonuje wzorcowej interpretacji głosowej „Grzybobrania”, 

wskazując wcześniej, że będzie to fragment, w którym znajdują 

się archaizmy. Prawdopodobnie uczniom trudno go będzie 

zrozumieć, dlatego dalszy ciąg lekcji będzie polegał na próbie 

wspólnego wyjaśnienia i zilustrowania tego XIX-wiecznego 

tekstu. Uczniowie mają po wysłuchaniu tekstu podkreślić 

niezrozumiałe wyrazy. Zaangażowanie i pasja, z jaką 

prezentuje się piękno języka poetyckiego epopei są niezwykle 

istotne dla ukształtowania w uczniach pozytywnego stosunku 

do utworu, który szerzej będą omawiać w kolejnych klasach. 

d) Uczniowie otrzymują karty pracy, które mają służyć  

do zrozumienia podstawowych kategorii (Załącznik nr 1) 

e) Uczniowie odczytują swoje zapisy i wyjaśniają niezrozumiałe 

wyrazy (ważne, aby w czasie pracy uczniów prowadzący 

zajęcia obserwował ich zapiski).  

f) Wybrani uczniowie swoimi słowami mają opowiedzieć treść 

odczytanego fragmentu. 

g) Nauczyciel pyta, czy łatwo jest opowiedzieć ten tekst, czy nasza 

opowieść tak samo oddaje atmosferę grzybobrania jak utwór 

napisany przez Mickiewicza? Jakie są trudności? Który sposób 

opisu bardziej się uczniom podoba? – ta krótka rozmowa ma 

uświadomić uczniom różnice między wypowiedzią potoczną,  

a sztuką poetyckiego obrazowania. Pomocne będą dodatkowe 

pytania dotyczące sposobu prezentowania przez Mickiewicza 

grzybów. (Mogą się pojawić odpowiedzi, że np. lejki zostały 

porównane do kieliszków). Nauczyciel podkreśla, że na języku 

polskim uczymy się, w jaki sposób budować swoją wypowiedź, 

aby pięknie opisywać świat, aby pięknie opowiadać o swoich 

przeżyciach. Do budowania takiej pięknej wypowiedzi służą 

właśnie środki artystycznego wyrazu. 

h) Nauczyciel pyta, jak poeta wymyślił taki sposób 

przedstawiania? Pomocne może być sięgnięcie po przyniesiony 

przez nauczyciela rysunek np. muchomora i zapytanie uczniów: 

Co przypomina kształt tego grzyba? Prawdopodobna 
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odpowiedź: „parasol”. Uczniowie wspólnie z nauczycielem 

zbudują schemat porównania na tablicy: muchomor jak 

parasol/ na kształt parasola. Nauczyciel prosi o podanie 

określeń muchomora (np. czerwony, kropkowany, nakrapiany). 

Przypomina, że to epitet. 

i) Nauczyciel prosi o wskazanie w tekście Mickiewicza kilku 

porównań i epitetów. 

j) Nauczyciel dzieli klasę na 3-osobowe grupy. Każda z nich 

będzie miała za zadanie zilustrować wybrany fragment opisu 

konkretnego grzyba tak, aby wskazać na istotę zabiegu 

poetyckiego zastosowanego przez Mickiewicza (w klasie 

bardziej licznej cytaty mogą się powtarzać). Grupa otrzymuje 

na karteczce wybrany cytat i polecenia do wykonania (Karta 

pracy nr 2 Załącznik 2, cytaty Załącznik 3) 

k) Po 10-15 minutach nauczyciel pyta, jakiej metafory użył 

Mickiewicz, opisując łąkę: „Na zielonym obrusie łąk” – 

nauczyciel nakrywa zielonym obrusem specjalnie 

przygotowany pod tablicą stolik, a następnie pyta, jakiego 

porównania poeta użył do przedstawienia rosnących na łące 

grzybów „jako szeregi/ Naczyń stołowych sterczą …”. 

Uczniowie podchodzą i po kolei zgodnie z tokiem wiersza 

prezentują i ustawiają na stole swoje rysunki. 

l) Nauczyciel ma przygotowane wydrukowane nazwy środków 

stylistycznych (metafora, porównanie, epitet, archaizm). 

Uczniowie ustalają, jaki środek stylistyczny został użyty przy 

prezentacji danego grzyba i przypinają lub ustawiają napis  

na zielonym obrusie. 

2. Faza końcowa lekcji - podsumowanie: Nauczyciel pyta, czym został 

zastawiony ten stół. 

a) Nauczyciel prosi o dokończenie tematu lekcji: 

Stół zastawiony… porównaniami i nie tylko. 

(Z rozmowy może wyniknąć, że brzmienie tematu będzie 

trochę inne: np. Stół zastawiony środkami artystycznego 

wyrazu/środkami stylistycznymi/naczyniami i środkami 

stylistycznymi). 

b) Nauczyciel podaje treść zadania domowego:  

Na wzór omawianego na lekcji fragmentu „Pana 

Tadeusza” dokonaj opisu co najmniej czterech różnych 
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znalezionych przez siebie liści, z których stworzysz obraz. 

Pamiętaj o zastosowaniu epitetów, porównań i metafor. 

 

Zał.1 Karta pracy nr 1 

Lp. Pytanie Odpowiedź uwagi 

1. Gdzie toczy się akcja podanego 

fragmentu Ks. III Pana Tadeusza? 

  

 

2. Kto bierze udział w grzybobraniu?   

3. Wyrazy niezrozumiałe*/archaizmy   

4. Jakie gatunki grzybów zostały 

wymienione w tekście? Zaznacz, 

które są jadalne (poszukaj 

informacji w Internecie). 

 

 

 

 

 

 

*możliwe, że uczniowie podają jako niezrozumiałe 

nieoczekiwane wyrazy i rzeczywiście mogą one mieć 

bardzo archaiczne brzmienie dla najmłodszego pokolenia;  

 

Załącznik 2    Karta pracy nr2 

1. Odszukajcie w Internecie informacje na temat tego, jak wygląda 

grzyb, o którym mowa w powyższym cytacie. 

2. Jak ten grzyb został przedstawiony w tekście? Do czego 

go porównano? Jak wygląda rzecz, do której grzyb został 

porównany (dla ułatwienia wyszukajcie taką rzecz w Internecie). 

3. Narysujcie na kartce grzyb podany w cytacie tak, aby przypominał 

rzecz, z którą poeta zestawił wygląd grzyba. (Uczniowie otrzymują 

do rysowania kartki z bloku technicznego zgięte na pół wzdłuż 

krótszego boku, aby możliwe było ustawienie rysunków na stole, w 

razie potrzeby można też posłużyć się drukarką i zrobić collage). 

4. We wskazanym przez nauczyciela momencie, po zakończeniu 

zadania, każda grupa podchodzi do tablicy, prezentuje swoją pracę 

(może wyświetlić na ekranie zdjęcie grzyba z Internetu), odczytuje 

cytat, który zilustrowała i nazywa środki artystycznego wyrazu, 

które w danym tekście zostały użyte. 
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Załącznik 3  

… „Surojadki srebrzyste, żółte i czerwone, 

Niby czareczki różnem winem napełnione;”… 

 

…„Koźlak, jak przewrócone kubka dno wypukłe;”… 

… „Lejki, jako szampańskie kieliszki wysmukłe;”… 

… „Bielaki krągłe, białe, szerokie i płaskie, 

Jakby mlekiem nalane filiżanki saskie,”… 

… „I kulista, czarniawym pyłkiem napełniona 

Purchawka, jak pieprzniczka;”… 

… „Panienki za wysmukłym gonią borowikiem, 

Którego pieśń nazywa grzybów pułkownikiem.”… 

 

Bibliografia: 

1. http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopis

mo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/

Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_

i_krytyce_literatury_polskiej-r1964-t55-

n1/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_histo

rii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1964-t55-n1-s65-

104/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_hist

orii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1964-t55-n1-s65-104.pdf 

2. https://motylewdzienniku.pl/2019/02/13/grzybobranie-czyli-pan-

tadeusz-w-klasie-piatej/ 

3. https://sjp.pwn.pl/slowniki/w%20br%C3%B3d.html 

4. https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/pan-tadeusz.pdf 

5. https://www.youtube.com/watch?v=fWDJsI8Tkmw 
6. http://ziemianskieklimaty.weebly.com/blog/grzybobranie 
7. http://1lozamoscblog.blogspot.com/2017/09/przeczytane-

przemyslane-skomentowane.html 
 

 
Katarzyna Szuba 

 

 

http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1964-t55-n1/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1964-t55-n1-s65-104/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1964-t55-n1-s65-104.pdf
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1964-t55-n1/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1964-t55-n1-s65-104/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1964-t55-n1-s65-104.pdf
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1964-t55-n1/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1964-t55-n1-s65-104/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1964-t55-n1-s65-104.pdf
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1964-t55-n1/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1964-t55-n1-s65-104/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1964-t55-n1-s65-104.pdf
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1964-t55-n1/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1964-t55-n1-s65-104/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1964-t55-n1-s65-104.pdf
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1964-t55-n1/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1964-t55-n1-s65-104/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1964-t55-n1-s65-104.pdf
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1964-t55-n1/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1964-t55-n1-s65-104/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1964-t55-n1-s65-104.pdf
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1964-t55-n1/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1964-t55-n1-s65-104/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1964-t55-n1-s65-104.pdf
https://motylewdzienniku.pl/2019/02/13/grzybobranie-czyli-pan-tadeusz-w-klasie-piatej/
https://motylewdzienniku.pl/2019/02/13/grzybobranie-czyli-pan-tadeusz-w-klasie-piatej/
https://sjp.pwn.pl/slowniki/w%20br%C3%B3d.html
https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/pan-tadeusz.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fWDJsI8Tkmw
http://ziemianskieklimaty.weebly.com/blog/grzybobranie
http://1lozamoscblog.blogspot.com/2017/09/przeczytane-przemyslane-skomentowane.html
http://1lozamoscblog.blogspot.com/2017/09/przeczytane-przemyslane-skomentowane.html
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JŪRATĖ KIRDEIKIENĖ 
 

Odpowiedzialna turystyka we współczesnym świecie. 

 

 
 

 

 

 

    Jūratė Kirdeikienė,  

  nauczyciel języka angielskiego,metodyk 

  Utenos r. Užpalių gimnazija,  Litwa 

 
Temat lekcji:  „Odpowiedzialna turystyka we współczesnym świecie.” 

Grupa wiekowa: 15-16 lat, poziom B1 

Cel główny:  Wprowadzenie nowego materiału i rozwijanie 

umiejętności językowych. 

 

Materiały:  Książka dla studentów i zeszyt ćwiczeń „Insight” autorstwa 

P. Hancocka i J. Wildmana, poziom średniozaawansowany, 

Oxford University Press. 

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

(materiały audiowizualne) 

Zestaw pytań opartych na materiałach audiowizualnych.  

Lista słownictwa z tekstu. 

 

Cele ogólne: 

• Zrozumienie pojęcia „odpowiedzialna turystyka”; 

• Doskonalenie krytycznego myślenia uczniów, refleksja  

na podstawie tekstu i materiałów audiowizualnych; 

• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się; 

• Doskonalenie umiejętności słuchania; 

• Poszerzenie aktywnego słownictwa uczniów w zakresie 

tematycznym „Turystyka i podróże”; 

• Rozwijanie kompetencji kulturowych i społecznych uczniów. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OcsfcexeLPY
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Pod koniec lekcji uczniowie będą w stanie zidentyfikować od 3 do 5 cech 

odpowiedzialnej turystyki; zrozumieć w pełni przedstawiony materiał 

audiowizualny i pisemny, posługując się  listą słów.  

 

Etapy lekcji: 

 

1. Wstęp 

 

2. Rozgrzewka językowa 

 

Przedstawienie definicji „odpowiedzialnej turystyki“ - postawienie pytania 

„Co to znaczy być odpowiedzialnym turystą?”. Uczniowie proponują własne 

pomysły, a następnie czytają definicję z książki i dokonują porównania. 

 

3. Zadanie 1  

dla nauczyciela: przedstawienie głównej bohaterki materiału 

dydaktycznego, Amy Carter-James i projektu NEMA.  

Prezentacja i analiza pytań do materiału audiowizualnego.  (3 min) 

 

PYTANIA: 

 

a) Jak Amy wpadła na pomysł stworzenia fundacji NEMA? 

b) W jaki sposób NEMA pomogła lokalnej społeczności?  

(Nauczyciel prosi, aby wymienić co najmniej 3 przykłady) 

 

dla ucznia: zapoznaje się z  materiałem audiowizualnym 

(https://www.youtube.com/watch?v=OcsfcexeLPY),  

robi notatki pomocne w udzieleniu odpowiedzi na pytania.  

Odpowiada na pytania.      (10 min) 

 

4. Zadanie nr 2  

dla nauczyciela: Uczniowie czytają tekst o Amy i NEMA z podręczników. 

Pracując z listą słów z części 2 zeszytu ćwiczeń, uczniowie powinni 

samodzielnie zrozumieć tekst. (Lista zawiera trudniejsze przykłady 

słownictwa z tekstu). 

 

Nauczyciel dzieli uczniów na 4 grupy po 3 osoby. (Uczniowie  

o zróżnicowanym poziomie językowym).     (2 min) 
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dla ucznia: Pracując w grupie, uczniowie czytają tekst, wspomagając się 

przygotowanym zestawem słów. Uczeń na wyższym poziomie 

zaawansowania językowego pomaga mniej zaawansowanym uczniom.

        (10 min) 

 

5. Zadanie nr 3  

dla nauczyciela: Nauczyciel sprawdza ogólne i szczegółowe zrozumienie 

tekstu czytanego, stosując technikę pytań i odpowiedzi.  

dla ucznia: uczeń odpowiada na pytania nauczyciela.  (4 min) 

 

6. Zadanie nr 4  

dla nauczyciela: Nauczyciel zadaje pytania kształtujące krytyczne 

myślenie: 

 

Jakie jest twoje zdanie na temat osiągnięć AMY? Podaj argumenty. 

 

Podaj 3-5 przykładów:  

Co oznacza pojęcie „odpowiedzialna turystyka”? Zasugeruj się tym,  

co wiesz, co przeczytałeś i słyszałeś.  

 

dla ucznia: Uczniowie odpowiadają na pytania, przedstawiają argumenty. 

(dwie osoby z grupy).      (6-7 min) 

 

7. Informacja zwrotna.  

Nowe słowo / fraza, której nauczyłem się podczas lekcji. 

 

8. Zadanie domowe.  

Naucz się 5-7 nowych słów / fraz z tekstu, z listy słów.  ( 4-5 min). 

 
Jūratė Kirdeikienė 
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MARIA MANUELA FERNANDES RODRIGUES 

GONÇALVES 

 

Młodzi ludzie w czasach COVID-19. Scenariusz lekcji. 

 

 
 

 

Maria Manuela Fernandes Rodrigues Gonçalves 

Nauczyciel języka angielskiego 
Szkoła Średnia Lousã 

Lousã, Portugalia 

 

 

 

Cel ogólny:  

Uczeń powinien: 

• mieć świadomość, że pandemia ma silny wpływ na nas na różnych 

płaszczyznach, 

• być zaznajomionym z następującymi rodzajami tekstów: blog / 

pamiętnik / list otwarty. 

 

Cele szczegółowe: 

• rozwijanie umiejętności mówienia w języku obcym; 

• sprawdzanie poprawności mówienia; 

• rozwijanie umiejętności korzystania z jednojęzycznego słownika 

języka angielskiego; 

Rok 10 Klasa A Liczba uczniów: 23 

Wiek: 15/16 lat Poziom zaawansowania: B1.1/B1.2 

Rozdział / Temat: Młodsi uczniowie w globalnym świecie. 

Podtytuł: Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na nastolatki i nastolatków? 

Czas trwania: 50 minut 
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• poszerzenie świadomości emocjonalnej i społecznej uczniów;  

• doskonalenie umiejętności pisania. 

Strategie: 

• dyskusja na temat symboliki plam Rorschach’a; 

• śpiewanie  piosenek; 

• odnajdywanie związków między piosenką a obrazem; 

• weryfikacja propozycji uczniów - określenie głównych idei piosenki;  

• wyjaśnianie, dlaczego tytuł piosenki „Crazy” oddaje stan psychiczny 

wielu ludzi w czasie tej pandemii, (interpretacja tytułu); 

• relacje ustne uczniów na temat tego, jak się czuli podczas lockdown’u 

w czasie roku szkolnego i jak się obecnie czują; 

• zebranie słownictwa i pomysłów na tablicy; 

• ustalenie zadania domowego.  

 

Problematyka społeczno-kulturowa: 

• rola muzyki w życiu nastolatków; 

• wpływ pandemii COVID-19 na życie ludzi, na  rutynowe zajęcia 

uczniów, życie społeczne, rodzinne i akademickie; 

• znaczenie wyrażania uczuć w różnych formach (muzyka, sztuka, 

pisanie…) 

 

Pomoce naukowe: 

• komputer z głośnikami,  

• projektor, 

• zestaw plam Rorschach’a , 

• ulotka: piosenka „Crazy” autorstwa Gnarls Barkley, 2006 (załącznik 2),  

• tablica,  
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• jednojęzyczny słownik języka angielskiego (Oxford lub Longman 

Advanced Learner’s Dictionary),  

• kartka papieru. 

Przebieg lekcji: 

 

1. Rozgrzewka językowa: rozmowa na temat plam Rorschach’a (5 min) 

 

1.1 Po powitaniu uczniów (U) i sprawdzeniu obecności, nauczyciel (N) 
wyświetla obraz i prosi U o refleksje na jego temat. U domyślają się na 

podstawie koloru, kształtu ewentualnych własnych skojarzeń, znaczenia, 

jakie mogą te plamy wywołać. N monitoruje odpowiedzi uczniów, 

skupiając się na refleksjach dotyczących uczuć, nastrojów, stanów 

psychicznych. 

1.2 Słownictwo zostaje zapisane na tablicy z podziałem na części mowy 

(rzeczowniki i przymiotniki). 

 

 

2. Odtworzenie piosenki “Crazy”  (8 min) 

 

2.1 N prezentuje piosenkę „Crazy”. Podczas słuchania, U próbują 

połączyć utwór ze skojarzeniami wywołanymi poprzednim 

obrazem.  
2.2 U proszeni są o udzielenie odpowiedzi.  

Możliwe odpowiedzi: Piosenkarz postrzega siebie jako szalonego 

człowieka. Dostrzega też szaleństwo w innych. Piosenkarz uważa, 

że nie „postradał zmysłów” z powodu jakiegoś rodzaju deficytu 

umysłowego, ale z powodu „zbyt wielu informacji”. Czuje chaos. 

2.3 Następnie N wyświetla klip wideo z tekstem, aby U mógł 

potwierdzić swoje pierwsze przypuszczenia. 

 

3. Rozważania na temat znaczenia słowa „crazy”  (5 min) 

 

3.1 N podaje synonimy słowa „crazy” w różnych kontekstach. 
3.2 W razie wątpliwości zachęca U do wyszukania danego słowa             

w słowniku i zidentyfikowania kolokacji i idiomów. 

dezorientacja 
ciemność 

motyle 
wilki 

 przygnębiający 
zatroskany 

dziwny 
dziki 
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3.3 Odpowiedzi są zapisywane. 

 

1- mad; insane  2- extremely enthusiastic; passionate; 

3- odd; eccentric  4-intensely annoyed or irritated 

5-intensely preoccupied 6- infatuated; fond of 

*be crazy *go crazy *drive someone crazy   

**bat  crazy  

 

 

4. Wyrażanie uczuć związanych z pandemią.  (15 min) 

 

4.1 U są zachęcani do rozmowy o tym, jak się czuli w okresie 

blokady. 

4.2 N dzieli klasę na dwie grupy. Część uczniów powinna wskazać       

co najmniej sześć negatywnych skutków COVID-19 wpływających 
na ich życie; druga połowa powinna zastanowić się nad 

pozytywnymi zmianami, które miały miejsce. 

4.3 Rzecznik każdej grupy przedstawia wnioski. 

4.4 Podsumowanie ćwiczenia: klasa powinna negocjować  

i zdecydować, które trzy aspekty są najgorsze, a które dwie zmiany 

uznałaby za najbardziej pozytywne. 

 

5. Ćwiczenia w pisaniu   (15 min) 

 

5.1 U powinien napisać, w co najmniej 120 słowach, oświadczenie        

w pierwszej osobie zatytułowane „Co sprawia, że „oszalałeś”  

w czasach COVID-19?” Mogą wybierać spośród następujących 
typów tekstu: strona bloga, strona pamiętnika, list otwarty, wiersz. 

5.2 Na koniec dowiadują się, że ich tekst może zostać wybrany  

przez jury złożone z nauczycieli do publikacji w szkolnej gazetce  

w ramach szkolnego projektu związanego z problemami zdrowia 

psychicznego i COVID-19. 

 

Uwaga: N uważa, że zmotywuje to uczniów do wrażliwości                              

i kreatywności. 

Możliwy problem: uczniowie mogą nie mieć wystarczająco dużo 

czasu na dokończenie tekstu na zajęciach. 

Rozwiązanie: N pozwala U na dopracowanie tekstu w domu/po 
lekcji. 
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CRAZY     /Gnarls, Barkley/ 

 

I remember when, I remember, I remember when I lost my mind 

There was something so pleasant about that phase. 

Even your emotions had an echo 

In so much space 
 

And when you're out there  

Without care, 

Yeah, I was out of touch 

But it wasn't because I didn't know enough 

I just knew too much 

 

Does that make me crazy 

Does that make me crazy 

Does that make me crazy 

Probably 

 
And I hope that you are having the time of your life 

But think twice, that's my only advice 

Come on now, who do you, who do you, who do you,  

who do you think you are, 

Ha haha bless your soul 

You really think you're in control 

 

Well, I think you're crazy  

I think you're crazy  

I think you're crazy 

Just like me 
 

My heroes had the heart to lose their lives out on a limb 

And all I remember is thinking, I want to be like them 

Ever since I was little, ever since I was little it looked like fun 

And it's no coincidence I've come 

And I can die when I'm done 

 

Maybe I'm crazy 

Maybe you're crazy 

Maybe we're crazy 

Probably  
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Praca ucznia  – przykład 1 

 

Co sprawia, że wariujesz w czasach COVID? 

 

23 września 

 

Witam ponownie! 

 

Wiem, że teraz piszę dużo więcej, ale mój umysł wariuje na punkcie 

Covid-19 i wszystkiego ... Cóż, wiem, że czasami wyglądam  
na wariata, ale Corona uderza podstępnie i inaczej. 

Znowu obudziłem się w panice, ponieważ myślałem, że nie mam na 

sobie maseczki, a potem zdałem sobie sprawę, że jest dopiero 6 rano. 

Znowu ta sama sytuacja. 

Potem idę na kolejny dzień do szkoły lub do raju, jak lubią mawiać 

inni. Z maską na twarzy. Pierwszą rzeczą, którą muszę zrobić, kiedy 

wchodzę, jest dezynfekcja rąk. O Boże, ten zapach zaczyna 

przyprawiać mnie o mdłości. Wiem, że musimy się chronić, ale nigdy 

nie sądziłem, że możemy dojść do tego punktu i to wszystko jest takie 

dziwne. 

Brak wiedzy o przyszłości jest czymś, czego naprawdę się boję, 
ponieważ oznacza to, że może się zdarzyć nieprzewidywalne i to 

mnie przeraża. Każdego dnia budzę się i nie wiem, czy muszę iść do 

szkoły, czy po prostu zostać w domu, to mnie paraliżuje. Nie mogę 

też przytulić moich przyjaciół. OMG, tak bardzo tęsknię za tymi 

mocnymi uściskami! 

Staram się myśleć pozytywnie, ale to skomplikowane, bo wkraczamy 

w zimę i sezon grypowy i trudno będzie sobie z tym poradzić. Mimo 

to jestem teraz w szkole i mogę codziennie rozmawiać z przyjaciółmi, 

dzięki czemu pozostaję jeszcze przy zdrowych zmysłach. 

 

Do zobaczenia jutro! 

 
ZA. 
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Praca ucznia  – przykład 2 

 

Co sprawia, że wariujesz w czasach COVID? 

 

 

Podczas blokady Covid-19, 

Było tak wiele do ochronienia. 

Wszystko było takie stresujące 

Że potrzebowałem przerwy. 

 
Muszę powiedzieć, że nie było to łatwe. 

Szkoła w domu, prawie sam, 

Byłem tak zmęczony nie robieniem niczego. 

Wydawało się, że żyję w strefie wojny. 

 

Moi przyjaciele, moja rodzina, 

Tak, chciałem, żeby byli obok mnie 

Ale potem zdałem sobie sprawę, 

To nie było możliwe. 

 

To wszystko jest takie straszne 
Wydaje się, że to się nigdy nie skończy 

Chcę tylko, żeby wszyscy byli bezpieczni 

Moja rodzina, moi przyjaciele. 

 

L. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Manuela Fernandes Rodrigues Gonçalves 

 



BIULETYN METODYCZNY nr 3 (44) 2020/2021 
  

 

    42 

NINA ŁABNO 

 

Unusual places to live. Niezwykłe miejsca do życia. 

 
 

 

 

 

 

Nina Łabno – nauczyciel języka angielskiego. 

Szkoła Podstawowa nr 40  

im. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej, Polska. 

  

  Temat: Unusual places to live. Niezwykłe miejsca do życia. 

Poziom:  
Wiek: 

 

A2 

12 lat 

  

Cel ogólny 

lekcji: 

 

 

 

 

 

Cele 

szczegółowe 

lekcji: 

utrwalenie umiejętności rozpoznawania i stosowania czasów 

gramatycznych: teraźniejszego ciągłego i teraźniejszego 

prostego oraz umiejętności używania w mowie i w  piśmie 

zwrotów czasownikowych opisujących codzienne czynności 

domowe. 

 

• uczeń zna słownictwo opisujące codzienne czynności 

domowe i budowę czasów gramatycznych: 
teraźniejszego prostego i teraźniejszego ciągłego, I.5 

• uczeń  wyodrębnia określone informacje w tekście 

słuchanym, uzyskuje i przekazuje informacje, II 1, 5 

• uczeń potrafi określić kontekst i wyszukać 

szczegółowe informacje w prostej wypowiedzi 

pisemnej,  III  3, 4 

• uczeń potrafi tworzyć krótkie, proste, spójne 

wypowiedzi ustne na temat czynności  domowych 

w czasie teraźniejszym, IV 2 
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• uczeń potrafi ustnie  przekazać  informacje w języku  

angielskim , VIII 2 

• uczeń dokonuje samooceny, X 

• uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym 

nowożytnym za pomocą technologii informacyjno-

komunikacyjnych, XII 

 

 

Kompetencje 

kluczowe: 

 

Metoda pracy: 

 

 

 

w zakresie wielojęzyczności – porozumiewanie się w języku 
obcym: cyfrowe, osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się. 

 

metoda odwróconej klasy. 

Formy i 

techniki 

pracy: 

praca indywidualna i z klasą, 

praca z tekstem z podręcznika, 

praca z tekstem lirycznym / w  piosence /aplikacja 

lyricstraining.com/, 

zabawa językowa – przyporządkowanie słów 

 /aplikacja wordwall.net/, 

pytania problemowe i odpowiedzi /aplikacja tricider.com/, 
samoocena /aplikacja answergarden.ch/. 

 

Środki i 

materiały 

dydaktyczne: 

 

 

podręcznik do nauki języka angielskiego English Class A2, 

Pearson, 

piosenka Lemon Tree, Fool’s Garden, 

gra https://wordwall.net/play/7136/911/892 

pytanie problemowe 

http://www.tricider.com/brainstorming/3Aa9vnMaEsV 

samoocena 1 

https://answergarden.ch/1548230 

samocena 2 
https://answergarden.ch/1548249 

samoocena 3 

https://answergarden.ch/1548260 

samoocena 4 

https://answergarden.ch/1548266 

wykorzystanie platformy Microsoft Teams w celu pracy zdalnej 

z uczniami.  

 

https://wordwall.net/play/7136/911/892
http://www.tricider.com/brainstorming/3Aa9vnMaEsV
https://answergarden.ch/1548230
https://answergarden.ch/1548249
https://answergarden.ch/1548260
https://answergarden.ch/1548266
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Przed lekcją: 

Uczniowie zostali poinformowani odpowiednio wcześniej, że do kolejnej 

lekcji muszą się przygotować w następujących krokach: 

Krok 1 

Uczniowie powtarzają czasy teraźniejsze: prosty i ciągły. W tym celu 

wykorzystują znane sobie źródła wiedzy oraz muszą wykonać zadanie  

w aplikacji lyricstraining.com. Piosenka Lemon Tree, Fool’s Garden pozwala 

na podanie przykładowych zdań w czasie teraźniejszym ciągłym i prostym. 

Każdy uczeń przygotowuje po trzy przykłady zdań na użycie każdego czasu 

gramatycznego, które zauważył w tekście zadanej piosenki. 

Krok 2 

Uczniowie powtarzają poznane wcześniej na lekcjach zwroty czasownikowe 

określające codzienne obowiązki domowe. Nauczyciel pozwala uczniom  

na kreatywny wybór sposobu  zorganizowania powtórki słownictwa. 

Krok 3 

Uczniowie opracowują tekst Izzie’s most unusual places z podręcznika 

English Class A2, Pearson, strona 22. Zał. 1. Karta pracy nr 1. Odpowiadają 

na pytanie zamknięte wraz z uzasadnieniem w aplikacji tricider.com. Każdy 

uczeń może głosować na najciekawszą, jego zdaniem, odpowiedź. 

 

Przebieg lekcji (połączenie z zespołem klasowym online na platformie 

Microsoft Teams): 

1. Moment organizacyjny, przywitanie uczniów, sprawdzenie 

obecności. 

2. Rozgrzewka językowa. Podczas rozgrzewki językowej uczniowie 

odpowiadają na pytania: How are you? What are you doing, now? 

What do you usually do at the same time on Saturday? What chores 

do you like doing on Saturday? What chores do you hate doing on 

Saturday? Nauczyciel oczekuje odpowiedzi w poznanych czasach 
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teraźniejszych: prostym i ciągłym oraz uwzględnienia  

w wypowiedziach nazw codziennych obowiązków domowych. 

3. Nauczyciel prosi uczniów o przedstawienie zdań z piosenki Lemon 

Tree, Fool’s Garden, Zał. 2. Uczniowie wpisują odpowiedzi  

w czacie na platformie Teams. W razie potrzeby, nauczyciel 

koryguje błędy zapisu w czacie, po zakończonej lekcji. Nauczyciel 

prosi wybranych uczniów o krótką definicję zastosowania czasów 

teraźniejszego prostego i ciągłego. 

4. Nauczyciel informuje uczniów, że kolejnym etapem lekcji będzie 

sprawdzenie stopnia opanowania słownictwa w formie gry 

językowej i przesyła link w czacie do aplikacji wordwall.net,  

Zał. 3. Gra polega na grupowaniu odpowiedników językowych 

losowo wybranych przez komputer. Nauczyciel przeznacza 10  

minut na wykonanie gry. Wyniki są dostępne do analizy w aplikacji. 

Nauczyciel prosi jednego z uczniów o wybór partnera do rozmowy. 

Uczniowie prowadzą  dialog w  zakresie tematyki: Obowiązki 

domowe. Nauczyciel krótko komentuje wykonane zadanie i ocenia 

dialog uczniów. 

5. Nauczyciel przechodzi do opracowania tekstu Izzie’s most unusual 

places. Wybranym uczniom zostają zadane pytania: 

What is the capital city of Australia? 

Are there big deserts in Australia? 

What is Coober Pedy? 

Is Coober Pedy in the dessert? 

Where do people live in Coober Pedy? 

Are there a lot of visitors in Coober Pedy every year? 

What can you do in Coober Pedy? 

6. Nauczyciel omawia otrzymane wcześniej odpowiedzi uczniów   

w aplikacji tricider.com. Pytanie brzmiało: Do you want to live in 

Coober Pedy? Najciekawsza wypowiedź zostaje przedstawiona 

uczniom w czacie przez nauczyciela. Następnie chętni uczniowie 

krótko komentują tą wypowiedź. Autor wypowiedzi zostaje 

oceniony. 

7. Podsumowanie i rekapitulacja aktywności leksykalno-językowych 

ćwiczonych podczas lekcji. 
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8. Samoocena jest przeprowadzona na czterech poziomach: 

leksykalnym, znajomości czasów gramatycznych: teraźniejszego 

prostego i ciągłego, rozumienia tekstu pisanego. 

Nauczyciel informuje uczniów, że po zakończeniu lekcji zostaną im 

przesłane linki do dokonania samooceny (w NOWEJ 

KONWERSACJI do tego spotkania) za pomocą aplikacji 

answergarden.ch. Uczniowie  odpowiadają na  pytania zamknięte 

dotyczące zrozumienia omawianego materiału, a  nauczyciel 

otrzymuje informację zwrotną dotyczącą stopnia opanowania 

prezentowanych treści nauczania, Zał.4. 

Załącznik 1 

Karta pracy nr 1 

Izzie’s most unusual places 

Hi, I’m Izzie and this is my blog about the most unusual places in the world. 

Today I’m writing about Australia! 

Australia is a continent and it’s also an English-speaking country. Its capital 

is Canberra and three of its largest cities are Sydney, Melbourne and 

Brisbane. Australia is the sixth largest country in the world, but only about 

twenty-five million people live there. Desert covers most of the land, so about 

eighty percent of the people live on the coast. The climate is better there. But 

some people live in unusual places. One of them is a small town called 

Coober Pedy. 

Coober Pedy is in the South Australian desert. On summer days, it can be as 

hot as 47℃! For this reason, more than half the people live under the ground. 

The temperature is always comfortable there. Underground homes have 

kitchens, bathrooms, bedrooms and living rooms. Everyday life in Coober 

Pedy is not very different from any other town. People go to work or school, 

do their household chores, watch TV and spend time with friends and family. 

Coober Pedy has lots of visitors every year. People come to stay in the 

underground hotels. There are also underground shops, cafes and museums. 

On summer nights, when it isn’t too hot, people can go above the ground 

and play golf in the world’s only golf course without grass. It’s not easy to 

lose golf balls because they are glow-in-the-dark! 
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Załącznik 2 

"Lemon Tree", Fool’s Garden 

I'm sitting here in a boring room 

It's just another rainy Sunday afternoon 

I'm wasting my time, I got nothing to do 

I'm hanging around, I'm waiting for you 

But nothing ever happens and I wonder 

I'm driving around in my car 

I'm driving too fast, I'm driving too far 

I'd like to change my point of view 

I feel so lonely, I'm waiting for you 

But nothing ever happens and I wonder 

I wonder how, I wonder why 

Yesterday you told me 'bout the blue blue sky 

And all that I can see 

Is just a yellow lemon tree 

I'm turning my head up and down 

I'm turning, turning, turning, turning, turning around 

And all that I can see is just another lemon tree 

Sing: dah 

Da da da da da - di da dah (…) 

I'm sitting here, I miss the power 

I'd like to go out, taking a shower 

But there's a heavy cloud inside my head 

I feel so tired, put myself into bed 

Well nothing ever happens and I wonder 

Isolation is not good for me 

Isolation 

I don't want to sit on a lemon tree 

I'm steppin' around in the desert of joy 

Baby, anyhow I'll get another toy 

And everything will happen and you'll wonder 

I wonder how, I wonder why 

Yesterday you told me 'bout the blue blue sky 

And all that I can see is just another lemon tree 

I'm turning my head up and down 

I'm turning, turning, turning, turning, turning around 
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And all that I can see is just a yellow lemon tree 

And I wonder, wonder 

I wonder how, I wonder why 

Yesterday you told me 'bout the blue blue sky 

And all that I can see 

And all that I can see 

And all that I can see is just a yellow lemon tree 

Załącznik 3 

 

Polskie tłumaczenie Angielskie tłumaczenie 

1 posprzątać ze stołu          a  clear the table  

2 opróżnić zmywarkę          b empty the dishwasher 

3 nakarmić psa          c feed the dog 

4 rozwiesić pranie d hang out the washing 

5 wyprasować koszulę          e iron a T-shirt 

6 załadować pralkę          f load the washing machine 

7 pościelić łóżko          g make a  bed 

8 poukładać ubrania          h put away the clothes 

9 odkurzyć pokój          i vacuum the room 

10 podlać kwiatki j water the plants 
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Załącznik 4 

Przykład samooceny.  

Wielkość czcionki w odpowiedziach jest proporcjonalna  do liczby 

udzielonych odpowiedzi. Im większa czcionka , tym więcej uczniów 

dokonało takiej  samej  odpowiedzi. Wskazanie kursorem na ‘TAK’ lub 

‘NIE’ pozwoli wyświetlić sumę odpowiedzi danego typu. 

 

 

Nina Łabno 
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MARINA MARCHETTI 

 

 Nauka słownictwa związanego tematycznie z żywieniem. 

 
 

Marina Marchetti 

nauczyciel języka angielskiego  

w Duilio Cambellotti School,  

Rocca Priora, Rzym, Włochy 

 

Kraj:  Włochy 

Etap edukacyjny:  szkoła podstawowa – 2 klasa  

Wiek uczniów: 8 lat, A1 

Temat:  

 

Słownictwo z dziedziny „żywienie”. 

Cele główne  Doskonalenie słownictwa w języku obcym;  

Doskonalenie umiejętności komunikowania się; 
Doskonalenia umiejętności słuchania i mówienia. 

 

Cele 

szczegółowe  

Uczeń zna słownictwo z dziedziny „żywienie”; 

Uczeń pyta i odpowiada o swoich preferencjach 

żywieniowych.  

Interdyscy-

plinarność 

Uczniowie wykorzystują swoje kompetencje językowe  

na innych przedmiotach np. fizyka, sztuka, geografia, 

informatyka. 

Formy pracy Nauczyciel - uczeń, praca klasowa, praca w parach, 

praca indywidualna.  

Lekcje online: praca indywidualna.  

Materiały Flashcards, karty pracy, książka ćwiczeń, obrazki, video. 

Online: książka ćwiczeń, obrazki, video, cyfrowe karty 

pracy (pliki PDF). 

 

Czas trwania  2 godziny lekcyjne   

 

Uwagi Lekcja ta może być wykorzystana zarówno w pracy 
stacjonarnej jak i online (z małymi zmianami). 
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TATIA KEKELIA 

 

Scenariusz lekcji języka angielskiego – ,,Natural disaster”. 

 

 

Tatia Kekelia 

Georgian-American School- 

ქართულ- 

ამერიკულისკოლა, Tbilisi 

 

Temat : Natural disaster. 

Klasa :V   Wiek: 10-11, A2+ 

Temat    Klęski żywiołowe   

Cele lekcji  • Wprowadzenie i utrwalenie nowego słownictwa   

z zakresu  tematycznego : Klęski żywiołowe; 

• Ćwiczenie umiejętności czytania i słuchania; 

• Doskonalenie umiejętności czytania i słuchania. 

Czas  45 minut  

Cele ogólne 

(spodziewane 

osiągnięcia 

uczniów) 

• Uczniowie udoskonalą swoje umiejętności 

komunikacyjne oraz umiejętność w zakresie 

słuchania; 

• Poznają sposoby prezentowania nowych jednostek 

leksykalnych  oraz  zostaną wyposażeni w wiedzę 

na temat strategii uczenia się słownictwa; 

• Utrwalą  znany już materiał związany z danym 

tematem i rozwiną umiejętność dyskusji w formie 

debaty; 

Poznane 

słownictwo 

Lawina, huragan, cyklon, trzęsienie ziemi, tsunami, 
tornado, powódź, susza, tajfun, gradobicie, zamieć, 

burza piaskowa, wulkan, lawa, globalne ocieplenie. 

 

Materiały  

i środki 

dydaktyczne 

 prezentacja Power Point, tablica interaktywna 
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Przebieg lekcji: 
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Ewaluacja : 

Podsumuj  swoje działania na lekcji i odpowiedz na poniższe pytania. 

 

1. Co nie sprawiło ci problemów ? Dlaczego ? Podaj przykłady. 

2. Co sprawiało ci  problemy ? Dlaczego ? Podaj przykłady. 

3. Co byś  zmienił/a, gdybyś następnym razem brał /a udział w tego typu  

lekcji ? 

Tatia Kekelia 

I. https://drive.google.com/file/d/1WnQXX6zgodvEL9ldNd-

RmMtIA6wyYzcj/view?usp=sharing 

II. https://drive.google.com/file/d/1cXzcFlpkj_JEJ8FWOJVmYO4N

sDFo6oVQ/view?usp=sharing 
 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1WnQXX6zgodvEL9ldNd-RmMtIA6wyYzcj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WnQXX6zgodvEL9ldNd-RmMtIA6wyYzcj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cXzcFlpkj_JEJ8FWOJVmYO4NsDFo6oVQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cXzcFlpkj_JEJ8FWOJVmYO4NsDFo6oVQ/view?usp=sharing
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ELENA BURCA 

 

Christmas time. 

Ćwiczenia w zakresie praktycznego stosowania wiedzy. 

 

 

 
 

 

 

Burca Elena,  

Theoretical Lyceum N.V.Gogol,  

Chisinau, Mołdawia 

 

Klasa : 4 “V” 

Temat :   Christmas time. 

 

Kompetencje kluczowe: 

CS1: Kompetencje językowe :  

1.1 Rozpoznawanie dźwięków i grup dźwięków typowych  

dla języka angielskiego; 

1.3 Identyfikacja wiadomości w prostych wypowiedziach; 

1.12 Czytanie prostego, krótkiego, znajomego tekstu, wykazanie 

się zrozumieniem czytanego tekstu poprzez odpowiednią płynność, 

akcent, intonację; 

1.17 Konstruowanie pytań Wh- w formie pisemnej i ustnej,  

w czasie teraźniejszym Present Simple. 

 

CS2: Kompetencje socjolingwistyczne:  

2.1 Tworzenie zdań opisujących obchody Bożego Narodzenia z 
a pomocą prostych słów i wyrażeń; 

2.5 Tworzenie prostych zdań krótko opisujących Boże Narodzenie 

na podstawie wzorców. 

Kompetencje pragmatyczne CS3: 

3.1 Rozpoznanie ze słuchu ogólnego znaczenia przekazu ustnego; 

3.6 Udział w konstruowaniu prostych i krótkich dialogów. 

Kompetencje kulturowe CS4: 

4.1 Rozpoznawanie poprzez słuchanie, określonych elementów 

kultury krajów anglojęzycznych. (tradycyjne święta) 

 



BIULETYN METODYCZNY nr 3 (44) 2020/2021 
  

 

    57 

Cele: Pod koniec lekcji uczniowie będą mogli: 

• rozpoznać dźwięki i grupy dźwięków charakterystycznych dla języka 

angielskiego; 

• konstruować pytania Wh – questions w czasie teraźniejszym prostym; 

• opisać tradycje bożonarodzeniowe krajów anglojęzycznych; 

• współpracować w parach i małych grupach. 

 

Środki / materiały: komputer, Power Point, prezentacja wideo, materiały 

informacyjne, fiszki, 
 

Ewaluacja: Ocena ustna, umiejętność rozpoznawania dźwięków, karta 

samooceny z deskryptorami, samoocena. 
 

Etapy 

 

Cele 

Zadanie dydaktyczne nauczyciela 

i uczniów. 

Metody/ 

techniki/ 

strategie 

1.Ćwiczenia 
wprowadzające. 

Ćwiczenia 
fonetyczne. 

Przedstawienie 
uczniom tematu 

lekcji. 
Ćwiczenia 
fonetyczne. 

Nauczyciel przedstawia 
uczestnikom temat lekcji i główne 
cele. 
Nauczyciel przedstawia 
„fonetycznego węża” i prosi 
uczniów o nazwanie dźwięków  

i rozpoznanie słów. 
['wɪntətrə'dɪʃnkəuldsnəudɪ'sembə] 
 
Nauczyciel prezentuje łamańce 
językowe, uczniowie wymawiają je            
i powtarzają na głos. 
 
1. Santa's sleigh slides on slick 

snow. 
2. Bobby brings bright bells. 
 

Burza 
mózgów,  
ćwiczenia 

fonetyczne. 
 

2. Ćwiczenia    
w mówieniu. 

Selekcja 
pomysłów.  
 

Uczniowie odpowiadają na pytania 
dotyczące wakacji. Nauczyciel 
zachęca do wymieniania wszystkich 
znanych im świąt i symboli. 
1. What holidays do you know? 

1. Jakie znasz święta? 
2. What is your favourite holiday? 
Jakie są twoje ulubione wakacje? 
3. What holidays do we celebrate in 
March? 
3. Jakie święta obchodzimy w 
marcu? 

Burza 
mózgów, 
słuchanie. 
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Nauczyciel czyta opisy i prosi 

uczniów o odgadnięcie święta. 
 
Prezentacja nowego tematu.  
 

Doskonalenie znaczenia 

3. Zapoznanie   
z nowym 

słownictwem. 

Poszerzenie 
słownictwa 

uczniów. 
 
 

Nauczyciel wprowadza symbole 
Świąt Bożego Narodzenia. 

Uczniowie ćwiczą wymowę nowych 
słów. 
star, candy cane, stockings, wreath, 
reindeer, bell, candle, angel, sleigh.  
  

Słuchanie, 
mówienie. 

 
 

4. Utrwalanie 
nowych słów. 

 1. Uczniowie wymieniają wszystkie 
nowe słowa według wzoru: 

The__ is a Christmas symbol. 
___ to symbol bożonarodzeniowy. 
2. Nauczyciel prosi uczniów, aby 
ułożyli litery w słowach i je zapisali. 
1. LEBL      ________ 
2. TASR      _________ 
3. CALDNE ________ 
4. SLHEIG   ________ 

5. GAELN     _______ 
3. Nauczyciel zachęca uczniów          
do wybrania i udekorowania jodły 
symbolami bożonarodzeniowymi.  
 

Mówienie, 
pisanie 

 

5. Sprawdzenie 
zadania 
domowego. 

Sprawdzenie 
pracy domowej. 

1. Nauczyciel prosi niektórych 
uczniów, aby odegrali dialog, z.2 
s.50. Uczniowie oceniają swoje 

czytanie według kryteriów. 
2. Uczniowie identyfikują zdania 
prawdziwe i fałszywe. Uczniowie 
poprawiają fałszywe stwierdzenia. 
1. It is New Year Eve.   
1. Jest Sylwester. 
2. The children hang the stockings 
by the mantelpiece. 

2. Dzieci wieszają skarpety  
na kominku. 
3. Father Christmas fills 
 the stockings with presents.  
3. Święty Mikołaj wypełnia 
skarpety prezentami. 

Czytanie  
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4. Nicu found a toy in his stocking.   

4. Nicu znalazł zabawkę w swojej 
skarpecie. 
5. Hannah got a watch from Father 
Christmas.   
5. Hannah dostała zegarek                              
od Świętego Mikołaja. 
6. Peter had a lot of chocolates  
in his presents.   

6. Piotr dostał w prezencie dużo 
czekoladek.  

6. Słuchanie. Rozumienie 
ogólnego 
znaczenia 
wiadomości. 

1. Uczniowie słuchają krótkiej 
prezentacji audio o Bożym 
Narodzeniu i odpowiadają  
na pytania. 
 

English and American people 
celebrate Christmas on December 
25th. It is a religious holiday, 
celebrating the birth of Jesus Christ. 
On Christmas, people decorate their 
homes and usually have a Christmas 
tree with colored ornaments and 
tinsel.  
 On Christmas Eve, children hang      

a long sock, called Christmas 
stocking, by the mantelpiece.             
On Christmas night, Father 
Christmas comes and fills it with 
sweets, chocolates and small 
presents. He travels in a sleigh 
pulled by eight reindeer that can fly. 
 

2. Uczniowie pracują w parach i 
wypełniają brakujące słowa: 
A: When do English and American 
people __________ Christmas?  
B: On ____________ 25th. 
A: Do they __________ their homes 
for Christmas? 
B: Yes. And they usually have                    

a Christmas ______ .  
Do you know where English                     
and American children find their 
_______________ ? 

Słuchanie, 
pisanie. 
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A: In stockings by the ___________. 

B: Who puts the presents in the 
______________ ? 
A: Father  ________________ .   

7.Chwila 
relaksu. 

Wykonuj  
polecenia 
mówiącego. 

Uczniowie śpiewają kolędę  «Jingle 
Bells» i robią ćwiczenia. 
 

 
Śpiewanie. 

Reflection 

8. Gramatyka  Ćwiczenia w 
zastosowaniu  
pytań Wh-                 
w czasie 
teraźniejszym 
prostym. 
Present Simple 

Tense. 
 

1. Uczniowie ćwiczą zastosowanie 
użycia pytań typu Wh-questions w 
czasie Present Simple Tense 
2. Uczniowie układają słowa                  
we właściwej kolejności, tworząc 
pytania typu Wh-. 
1.When/ 

celebrate/do/Christmas/English 
people? 
2.children/What/do/for/get/Christma
s? 
3.people/ do/ decorate/What/ 
Christmas/for? 
4.Where/children/find/do/the 
presents? 

 

Mówienie,
pisanie. 
 

9. Ćwiczenia 
mówieniu  
 

Ćwiczenia                  
w czynnym 
zastosowaniu 
poznanego 
słownictwa. 
Współpraca               
w parach. 

1. Uczniowie ćwiczą składanie 
gratulacji. Używają wzoru i pracują     
w parach. 
2. Wszyscy uczniowie śpiewają 
piosenkę „We wish you a Merry 
Christmas”. 
 

Mówienie, 
śpiewanie. 

Refleksja 

10. 
Podsumowanie  

 Nauczyciel kończy lekcję. 
Zadanie zadania domowego.                     
 

 

11.Ewaluacja Ocena 
aktywności 

uczniów. 

Uczniowie uzupełniają karty 
samooceny z opisami. 

 

 

 
 
 

Elena Burca 
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MONIKA BRYCH 

 

Big, bigger, the biggest! Porozmawiajmy o przymiotnikach. 

 

 

 

 

 

Monika Brych,  

nauczyciel języka angielskiego, 

Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich, 

Rydułtowy , Polska 
 

Scenariusz lekcji realizowanej zdalnie  

Wiek/poziom: 14-15 lat / pre-intermediate 

Czas trwania: 45-60 min. 

 

Temat: Big, bigger, the biggest! Let’s talk about adjectives.  

 

Cele lekcji: 

Uczniowie: 

• przypominają sobie i utrwalają   wiedzę  na temat stopniowania 

przymiotników oraz  konstrukcji porównawczych;  (II.7) 

• rozwijają i utrwalają słownictwo (przymiotniki); (I) 

• ćwiczą umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii  

w celu utrwalenia materiału oraz wykonywania zadań (Quizlet, 

Liveworksheets, Quizizz); (XII) 

• wyrażają opinie oraz je uzasadniają; (IV.6) 

• porównują ludzi, przedmioty, miejsca; (IV.1) 

• doskonalą umiejętności skutecznej pracy indywidualnej zgodnie  

z ich umiejętnościami oraz predyspozycjami. (X) 

Kompetencje kluczowe: 

• porozumiewanie się w języku obcym; 

• kompetencje informatyczne; 

• umiejętność uczenia się.  
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Metody i technikipracy: 

• metoda podająca 

• metoda aktywizująca 

• dyskusja  

Formy pracy: 

• praca w całym zespole klasowym  

• praca indywidualna  

Środki i materiały dydaktyczne: 

• urządzenia typu laptop, komputer, smartfon  

• prezentacja zagadnienia gramatycznego z ćwiczeniami 

(https://docs.google.com/presentation/d/1jiutff3_W4jUwP6jTH

Qxc_6t5_9kCdtma7xpBXZcMy4/edit?usp=sharing) 

• Quizy w narzędziach  Quizlet i  quizizz 

• arkusz pracy – Liveworksheets  

 

Przebieg lekcji  

 

1. Wprowadzenie 

 

• Nauczyciel wita uczniów, przedstawia temat lekcji oraz jej cele. 

 

• W ramach rozgrzewki językowej uczniowie wykonują quiz 

utrwalający znajomość podstawowych przymiotników – quiz 

przeprowadzony jest w aplikacji Quizlet (uczniowie otrzymują  

od nauczyciela instrukcje dołączenia do quizu jako gracze 

indywidualni;  po dołączeniu wszystkich uczniów nauczyciel 

rozpoczyna quiz). 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1jiutff3_W4jUwP6jTHQxc_6t5_9kCdtma7xpBXZcMy4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1jiutff3_W4jUwP6jTHQxc_6t5_9kCdtma7xpBXZcMy4/edit?usp=sharing
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https://quizlet.com/_9218k8?x=1jqt&i=ttxi8 

 

 

2. Rozwinięcie/ Dominanta 

 

• Nauczyciel przedstawia  uczniom 5 różnych opinii, w których 

wykorzystane są konstrukcje porównawcze (English is easier than 

German / Brad Pitt is more handsome than Orlando Bloom/ It is 

better to watch a concert live than on TV/ Winter holidays should 

be longer than summer holidays/ Chemistry is the worst subject of 

all),  zachęca uczniów do dyskusji – uczniowie wyrażają swoje 

opinie, czy zgadzają się z przedstawionymi zdaniami, czy nie  

oraz uzasadniają je. (prezentacja, slajd 2). 

• Nauczyciel zwraca uwagę uczniów na przymiotniki pojawiające się 

w zdaniach. Na podstawie przykładów uczniowie omawiają zasady 

stopniowania przymiotników. Nauczyciel podsumowuje 

wypowiedzi uczniów. (prezentacja, slajdy 2, 3 i 4). 

• W ramach utrwalenia wybrani uczniowie stopniują pojedyncze 

przymiotniki  (beautiful, far, cheap, slim, bad etc.). 

• Nauczyciel przedstawia uczniom przykłady konstrukcji 

porównawczych, po krótkim omówieniu i przećwiczeniu cała klasa 

wspólnie wykonuje udostępnione przez nauczyciela zadanie. 

https://quizlet.com/_9218k8?x=1jqt&i=ttxi8
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https://www.liveworksheets.com/bk1352448dc 

• Nauczyciel przedstawia zdjęcia różnych ludzi, miejsc, 

przedmiotów; wybrani uczniowie dokonują porównań 

wykorzystując dwa modele konstrukcji porównawczych. 

(prezentacja, slajdy 6,7,8,9) 

 
3. Podsumowanie  

 

• Uczniowie wykonują quiz utrwalający zagadnienia poruszane  

w czasie zajęć, wykorzystując aplikację quizizz, a nauczyciel 

sprawdza w ten sposób stopień zrozumienia i opanowania materiału 

przez uczniów. 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/5afc0d5467d87f00190c0a1f 
 

 

https://www.liveworksheets.com/bk1352448dc
https://quizizz.com/admin/quiz/5afc0d5467d87f00190c0a1f
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Monika Brych 
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SANDRA PIETRZYKOWSKA-SCHMIDT 

 

The Buckingham Palace & The Royal Family -  

homes and houses revision. 

 

 
 

 

 

Sandra Pietrzykowska-Schmidt 

nauczyciel języka angielskiego 

III Liceum Ogólnokształcące  

im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej, Polska 
 

 

Temat lekcji:  Pałac Buckingham i rodzina królewska - powtórzenie  

przed sprawdzianem. 

Czas trwania lekcji: 45min. 
Klasa: IV/V SP 

Grupa wiekowa uczniów: 10/11 lat 

Poziom biegłości językowej: A1+ 

 

Cel główny: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości przed sprawdzianem  

z zakresu tematycznego „Dom” 

Cele szczegółowe: Po lekcji uczeń: 

• potrafi nazwać pomieszczenia i elementy wyposażenia domu; 

• zna przyimki miejsca; 

• wymienia rodzaje zabudowań/budowli; 

• potrafi nazwać obiekty miejskie; 

• posługuje się konstrukcją gramatyczną there is/there are; 

• wymienia  i zapisuje liczebniki porządkowe; 

• posługuje się zaimkami wskazującymi this/that/these/those; 

• redaguje  krótki opis domu. 

 

Cel poboczny: uczeń poznaje budynek, który jest istotny dla kultury krajów 

anglojęzycznych oraz ćwiczy umiejętność czytania mapy. 
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Metody pracy: 

• metoda komunikacyjna 

• metoda oglądowa 

• metoda praktycznego działania 

 

Formy pracy: 

• praca indywidualna 

• praca z całą klasą 

• TTT (Teacher Talking Time) – pogadanka nauczyciela 
 

Środki i materiały dydaktyczne: 

• karta pracy przygotowana przez nauczyciela 

• uproszczona mapa Londynu 

• zdjęcie przedstawiające Buckingham Palace 

• linia sukcesji do brytyjskiego tronu 

• arkusz  papieru do rysunku własnego 

 

Kompetencje kluczowe realizowane na lekcji: 

• kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji 

• kompetencje w zakresie wielojęzyczności 

• kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia 

się 

• kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej 

Przebieg zajęć: 

 

Etap lekcji Czynności nauczyciela 
Cel 

zadania/komentarz 

Czynności 

organizacyjne 

Przywitanie się z 

uczniami, sprawdzenie 

listy obecności, podanie 

tematu zajęć i głównego 

celu lekcji, rozgrzewka 

językowa „How are you 
today?”  

 

Przedstawienie uczniom 

dalszego przebiegu 

lekcji, rozdanie kart 

pracy i ustalenie zasad 

pracy. 

To stały element lekcji 

oraz przygotowanie 

uczniów  

do  komunikowania się 

w języku angielskim.  
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Faza właściwa – 

realizacja tematu 

lekcji 

1. Zadanie pierwsze:  

Nauczyciel pokazuje 

uczniom zdjęcie 

Buckingham Palace  

i pyta czy uczniowie 

rozpoznają ten 

budynek. 

Po krótkiej wymianie 

opinii, uczniowie 

zapoznają się z notatką 

informacyjną. 
Nauczyciel odczytuje 

jej treść, a uczniowie  

uzupełniają kartę 

informacyjną dotyczącą 

pałacu. 

 

 

 

2. Na bazie uzyskanych 

informacji  na temat 

pałacu, uczniowie 
opracowują  krótki opis 

wykorzystując  

i utrwalając konstrukcję 

there is/there are. 

 

 

 

 

 

3. Dyskusja na temat 

otoczenia pałacu 

Buckingham. 
Nauczyciel prosi 

uczniów o stworzenie 

listy pięciu 

najważniejszych miejsc, 

które warto mieć blisko 

swojego domu. 

 

1. Tekst notatki oparty 

jest na prawdziwych 

informacjach, zatem 

poszerzy wiedzę 

uczniów w zakresie 

kultury Wielkiej 

Brytanii. Tekst  

opracowany jest  

w języku polskim, 

natomiast zadanie 

polega na wyszukaniu 
konkretnych informacji 

szczegółowych. W ten 

sposób zostaje 

sprawdzona znajomość 

angielskich 

odpowiedników 

wybranych słów.  

 

2. Głównym celem 

zadania jest 

powtórzenie konstrukcji 
gramatycznej  

w zdaniach 

twierdzących  

i przeczących. 

Ćwiczenie to wpisuje 

się również w cel jakim 

jest konstruowanie 

opisu domu. 

 

3. W tym zadaniu 

następuje powtórzenie 

słownictwa związanego 
z nazwami obiektów 

miejskich. Dowolność 

odpowiedzi służy 

przypomnieniu sobie 

wszystkich poznanych 

w tej tematyce słów.  
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4. Nauczyciel prosi  

o zapoznanie się  

z uproszczoną mapą 

Londynu. Uczniowie 

analizują 

rozmieszczenie 

sławnych obiektów  

w  Londynie. Ich 

zadaniem jest wybranie 

prawidłowego przyimka 

miejsca i uzupełnienie 
prawdziwych zdań 

dotyczących Londynu. 

 

5. Nauczyciel prosi 

uczniów, by wyobrazili 

sobie, że mieszkają w 

Londynie i że właśnie 

odwiedza ich najlepszy 

przyjaciel.  

Ich zadaniem  będzie 

zabranie go  
na wycieczkę  

i wskazanie kilku 

najważniejszych miejsc 

w mieście. Uczniowie 

powinni  użyć  

zaimków wskazujących  

i uzupełnić zdania. 

 

6. Nauczyciel zadaje 

uczniom pytanie, czy 

wiedzą kim jest 

Królowa Wielkiej 
Brytanii oraz czy 

wiedzą, kto będzie jej 

następcą. Po krótkiej 

dyskusji, uczniowie 

zgadują, ile obecnie 

osób czeka w kolejce 

do tronu. Następne  

4. Zadanie to ma na celu 

powtórzenie  

i utrwalenie przyimków 

miejsca. Dodatkowo, 

uczniowie ćwiczą 

umiejętność czytania 

mapy oraz kształtują 

umiejętność 

selekcjonowania  

informacji. Uczniowie 

uzyskują nowe 
informacje na temat 

Londynu. 

 

5. Atrakcyjność zadania 

polega na tym, 

że oddziałuje  

na wyobraźnię uczniów. 

Aby dobrze wykonać to 

ćwiczenie, uczniowie 

muszą rozpoznać  

w zdaniach liczbę 
pojedynczą i mnogą 

oraz właściwie 

dopasować zaimki 

wskazujące 

this/that/these/those 

 

 

 

6.Uczniowie dysponują 

autentyczną listą 

pretendentów  

do brytyjskiego tronu. 
Nową i ciekawą 

informacją może być 

fakt, że na liście 

obecnie znajduje się aż 

59 osób. Celem zadania 

jest utrwalenie zapisu 

słownego liczebników 



BIULETYN METODYCZNY nr 3 (44) 2020/2021 
  

 

    70 

zadanie polega  

na  uzupełnieniu listy  

i słownym zapisaniu  

liczebnika, 

oznaczającego 

kolejnego następcę 

tronu. 

 

 

 

7. Nauczyciel prosi 
uczniów, by wyobrazili 

sobie, że są 

projektantami,  

a Królowa Elżbieta II 

poprosiła ich o pomoc 

w zaprojektowaniu  

trzech pięter domu 

jednorodzinnego. Prosi 

również o szczegółowe 

opisanie  swojego 

projektu. 

porządkowych, w tym 

najważniejszych 

pierwszych trzech, które 

są nieregularne. 

Dodatkowo, uczniowie 

przypominają sobie 

najważniejszych 

członków rodziny 

królewskiej. 

 

7. Jest to ostatnie 
zadanie, a jego celem 

jest podsumowanie 

dotychczasowej pracy 

uczniów. Ćwiczenie to 

zwraca uwagę  

na najbardziej 

powszechny typ 

zabudowania  

w Wielkiej Brytanii,  

- domu wolnostojącego  

oraz oddziałuje  
na wyobraźnię uczniów. 

Zaprezentowanie 

własnego projektu  

dodatkowo urozmaica  

i utrwala powtarzane  

na lekcji zagadnienia. 

Podsumowanie i 

ewaluacja 

Uczniowie prezentują 

całej klasie swoje 

projekty. 

Nauczyciel 

podsumowuje krótko 

lekcję oraz prosi 

uczniów o informację 
zwrotną na temat 

przeprowadzonych 

zajęć. 

Zakończenie lekcji  

i podziękowanie. 

Prezentowanie  

i porównywanie 

projektów  

uczniowskich stwarza 

przyjazną  atmosferę   

w ostatnim etapie lekcji.  

Pozytywny feedback  
ze strony nauczyciela 

daje uczniom poczucie 

dobrze spełnionego 

obowiązku. Uczestnik 

zajęć kończy lekcję z 

wypełnioną kartą pracy. 
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Karta pracy 

  

Buckingham Palace & the Royal family 

Powtórka : nazwy pomieszczeń, umeblowanie, przyimki miejsca,  

konstrukcje typu: there is/there are, this/that/these/those, liczebniki 

porządkowe i inne. 

Przed Tobą krótka notatka o Pałacu Buckingham w języku polskim. 

Informacje w niej zawarte będą Ci potrzebne do zrobienia wielu zadań  

na dzisiejszej lekcji. Każde z tych zadań pomoże Ci ostatecznie utrwalić 

wiedzę i powtórzyć większość zagadnień do nadchodzącego sprawdzianu. 

Pracuj dzielnie i nie poddawaj się, bo nie znajdziesz tutaj niczego, czego nie 

potrafiłbyś zrobić sam lub z drobną pomocą nauczyciela lub swojego 

własnego zeszytu ☺  

The Buckingham Palace is located in London in Westminster Street. It is 

the official home and residence of the royal family with the Queen herself. 

It was built in 1703, so it is over 300 years old now! Its first resident was 

Queen Victoria – the great-grandmother of Queen Elisabeth II. There are 

about 750 rooms in this building, including over 200 bedrooms, 92 offices, 

78 bathrooms, and even a cinema and a swimming pool. This five-storey 

palace is surrounded by many gardens. We know very little about  

the furnishings of any kitchen, living room or other rooms, however we 
may assume that there are many amenities for the Queen and her family. 

An interesting fact is that tourists wishing to visit at least some  

of the chambers are allowed to do so each year, but only within two 

months: in August and September, when the Queen goes on vacation  

and is not there. The cost of such a visit is around £20. 

 

 

Task 1. Uzupełnij zdania informacjami dotyczącymi Pałacu Buckingham. 

Country: ………………………… City: ……………………………….… 

Street: …………………………… Whose home: ………………………… 

How old: .………………………   Rooms: ……………………………… 

Bedrooms: ………………………. Bathrooms: ………………………….. 
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Offices: …………………..…….. Floors: ……………………..………..… 

Others: g………………, c………………..,s….......................p…………… 

Months when you can visit: ………………………and……………………. 

How much does it cost?.…………………………………………….pounds. 

Guess, what’s in the kitchen: 

…………………………………………………………………………...…. 

Guess, what’s is in the living room: 

……………………………………………………………………..……….. 

 

Task 2. Napisz krótki opis Pałacu Buckingham korzystając z poprzedniego 

zadania i konstrukcji: there is/there are (min. 3 zdania). 

In the Buckingham Palace, there __________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Buckingham Palace – neighbourhood 

 

Task 3. Wiesz już, że w Pałacu znajduje się basen oraz kino. Pomyśl i zapisz 

jakie inne miejsca w mieście królowa Elżbieta chciałaby mieć blisko domu. 

Stwórz listę pięciu najważniejszych miejsc, które warto mieć blisko: 

 

1) …………………………….…. 2)…………………………….…… 

3) ………………………………… 4) ………………………………… 

5)…………………………………. 
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Task 4. Spójrz na mapkę na ostatniej stronie. Wybierz prawidłowy przyimek 

miejsca z ramki i uzupełnij zdania. 

between      next to       opposite         under        

near      in front of 

 

1) The Royal Albert Hall is …………………………..Hyde Park.  

2) Big Ben is ……………………………….the Westminster Abbey 

and the St. Paul’s Cathedral. 

3) The River Thames is ………………………………..The Tower 

Bridge, which is …………………………… The Tower of London. 

4) A zoo, Regent’s Park is …………………the British Museum. 

5) The Buckingham Palace………………..the Westminster Abbey.  

 

Task 5. Mieszkasz w Londynie i odwiedził Cię Twój przyjaciel. Twoim 

zadaniem jest zabranie go na wycieczkę i pokazanie kilku najważniejszych 

miejsc w mieście. Posłuż się wyrażeniami this/that/these/those. 

(źródło obrazków: https://www.pinterest.co.uk/pin/98375573084224219/) 

 

 

1) …………….. is London Eye.  

 

2) ………….….are two towers in the Tower Bridge.  

3) …………….are animals in the zoo. 

4) ……………..is British Museum.     

 

5) ……………..are terraced houses.  

 

6) ………………is Hyde Park. 
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Task 6. Przed Tobą oficjalna lista osób w kolejności do brytyjskiego tronu. 

Lista zawiera aż 59 osób, jednak tutaj znajdziesz tylko kilkoro z nich. Zapisz 

słownie, kto jest który (liczebnik porządkowy) w kolejce do tronu. 

1st……………………………………………….…………. - Prince Charles 

2nd - the ………………………………………..……..…… - Prince William 

3rd -………………………………………………………… - Prince George 

4th – the ……………………………………..………… - Princess Charlotte 

5th - the ……………………………………………..….…… - Prince Louis 

6th - the  ……………………………………….……….…… - Prince Harry 

13th - the ………………………………………...…… - The Princess Anne 

59th - the……………………………………....………… - David Lascellas 

  
Task 7. Jesteś projektantem wnętrz. Sama Królowa Elżbieta II poprosiła Cię 

o pomoc, gdyż zawsze wyobrażała sobie, jak wyglądałby jej dom, gdyby nie 

była głową państwa. Królowej się nie odmawia, zatem bierz się do pracy  

i poniżej zrób projekt jej domu, a pod nim zapisz, co znajdowałoby się  

na poszczególnych jego piętrach.  Królowej marzy się trzypiętrowy dom 

jednorodzinny – a detached house. 

 

 

On the first floor there __________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

On the _______________________________________________________ 

On __________________________________________________________ 
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Mapa Londynu  

(źródło: https://www.pinterest.co.uk/pin/98375573084224219/) 

 

https://www.pinterest.co.uk/pin/98375573084224219/
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NELY GÓMEZ PUNZANO 

 

Sztuka i projektowanie. Rysowanie labiryntów. 

 

IES El Caminàs -  

Castelló de la Plana – Spain 

 

Temat   Sztuka i projektowanie. Rysowanie labiryntów. 

Cel główny Rysowanie i tworzenie obiektów 3d. 

Poziom 3 wg ESO (Wiek: 13-14) 

Czas trwania 4 sesje po 50 minut  

Główne cele 

(co masz nadzieję,  

że uczniowie 
osiągną/ będą w 

stanie zrobić lepiej 

po tej lekcji) 

Studenci potrafią przedstawiać obiekty  

za pomocą rzutu izometrycznego. 

Podczas lekcji uczniowie nauczą się, jak używać 
zestawu kreślarskiego do rysowania prostych 

równoległych i prostopadłych. Będą również musieli 

wyobrazić sobie, jak obiekty wyglądają  

z różnych punktów widzenia. 

Zakres pojęć 
Kształt, linia, miara/jednostka, długość, wymiar, 

kierunek, projekcja, oś, linie równoległe, rzut. 

Materiały 

 

Papier, przybornik, ołówek, mazaki. 

 

 

Nely Gomez Punzano 

Studiowała na  Poliytechnic University  

of Valencia.  

Nauczyciel sztuki i projektowania  

w szkole ponadpodstawowej. 
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Polecenia 

nauczyciela 
Zadania uczniów 

Sposoby 

interakcji 

Źródła Cele  

Nauczyciel 
wyjaśnia, w jaki 
sposób różne 
sposoby 
projektowania 
pomagają  

w rysowaniu               
i opisywaniu 
obiektów         
oraz przestrzeni. 
Dodatkowe 
materiały            
na stronach: 
https://www.tutori

alspoint.com/comp
uter_graphics/3d_
computer_graphic
s.htm  
https://www.tutori
alspoint.com/comp
uter_graphics/3d_
computer_graphic
s.htm 

Rzutowanie 
izometryczne to 
metoda 
wizualnego 
przedstawiania 
trójwymiarowych 
obiektów w dwóch 
wymiarach  

na rysunkach 
technicznych.  
 

Uczniowie słuchają i 
czytają przygotowaną 
przez prowadzącego 
prezentację dotyczącą 
rysowania  
i projektowania 

graficznego. 

P
ra

ca
 i

n
d
y
w

id
u
al

n
a 

/ 
k
la

so
w

a  

T
ab

li
ca

 i
n
te

ra
k
ty

w
n
a 

P
re

ze
n
ta

cj
a Wprowadzenie 

nowych 
koncepcji 
wizualizacji  
i projektowania 
graficznego. 

Planowanie 
nowego 
projektu. 

https://www.tutorialspoint.com/computer_graphics/3d_computer_graphics.htm
https://www.tutorialspoint.com/computer_graphics/3d_computer_graphics.htm
https://www.tutorialspoint.com/computer_graphics/3d_computer_graphics.htm
https://www.tutorialspoint.com/computer_graphics/3d_computer_graphics.htm
https://www.tutorialspoint.com/computer_graphics/3d_computer_graphics.htm
https://www.tutorialspoint.com/computer_graphics/3d_computer_graphics.htm
https://www.tutorialspoint.com/computer_graphics/3d_computer_graphics.htm
https://www.tutorialspoint.com/computer_graphics/3d_computer_graphics.htm
https://www.tutorialspoint.com/computer_graphics/3d_computer_graphics.htm
https://www.tutorialspoint.com/computer_graphics/3d_computer_graphics.htm
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Nauczyciel 

wyjaśnia, jak 
korzystać              
z zestawu 
/przybornika 
kreślarskiego, aby 
narysować linie 
proste równoległe 
i prostopadłe. 

Najpierw 
prostopadle,          
a później zgodnie    
z osiami 
izometrycznymi    
i kątami. 

Uczniowie doskonalą 

projektowanie  
i kreślenie labiryntów 
za pomocą zestawu 
kreślarskiego. 
https://www.instructa
bles.com/How-to-
Draw-a-Maze/ - 
https://www.instructa

bles.com/How-to-
Draw-a-Maze/ 
 

P
ra

ca
 i

n
d
y
w

id
u
al

n
a 

/ 
k
la

so
w

a  

ta
b
li

ca
  

ta
b
li

ca
 i

n
te

ra
k
ty

w
n
a Zastosowanie 

technik rysunku 
i projektowania.  

Nauczyciel 

kontynuuje 
dodawanie pojęć 
do zastosowania  
w projekcie. 
Następnym 
etapem jest 
wprowadzenie 
koncepcji sieci. 
Siatki kwadratowe         

i izometryczne 
mają zasadnicze 
znaczenie  
dla podziału 
przestrzeni na 
równe części.  Jest 
to bardzo ważne  
w projektowaniu 

modułowym. 
https://vanseodesi
gn.com/web-
design/grids-
modular-design/ - 
https://vanseodesi
gn.com/web-
design/grids-

modular-design/ 

Uczniowie 

kontynuują 
rysowanie, 
wykorzystując 
własne pomysły      
i szkice, stosują 
zdobytą wiedzę. 

P
ra

ca
 i

n
d
y
w

id
u
al

n
a 

/ 
k
la

so
w

a  

ta
b
li

ca
  

ta
b
li

ca
 i

n
te

ra
k
ty

w
n
a  Stosowanie 

techniki 
rysowania            
i projektowania, 
pobudzanie 
kreatywnego 
myślenie          
i  wyobraźni.  

https://www.instructables.com/How-to-Draw-a-Maze/#https://www.instructables.com/How-to-Draw-a-Maze/
https://www.instructables.com/How-to-Draw-a-Maze/#https://www.instructables.com/How-to-Draw-a-Maze/
https://www.instructables.com/How-to-Draw-a-Maze/#https://www.instructables.com/How-to-Draw-a-Maze/
https://www.instructables.com/How-to-Draw-a-Maze/#https://www.instructables.com/How-to-Draw-a-Maze/
https://www.instructables.com/How-to-Draw-a-Maze/#https://www.instructables.com/How-to-Draw-a-Maze/
https://www.instructables.com/How-to-Draw-a-Maze/#https://www.instructables.com/How-to-Draw-a-Maze/
https://vanseodesign.com/web-design/grids-modular-design/#https://vanseodesign.com/web-design/grids-modular-design/
https://vanseodesign.com/web-design/grids-modular-design/#https://vanseodesign.com/web-design/grids-modular-design/
https://vanseodesign.com/web-design/grids-modular-design/#https://vanseodesign.com/web-design/grids-modular-design/
https://vanseodesign.com/web-design/grids-modular-design/#https://vanseodesign.com/web-design/grids-modular-design/
https://vanseodesign.com/web-design/grids-modular-design/#https://vanseodesign.com/web-design/grids-modular-design/
https://vanseodesign.com/web-design/grids-modular-design/#https://vanseodesign.com/web-design/grids-modular-design/
https://vanseodesign.com/web-design/grids-modular-design/#https://vanseodesign.com/web-design/grids-modular-design/
https://vanseodesign.com/web-design/grids-modular-design/#https://vanseodesign.com/web-design/grids-modular-design/
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Nauczyciel 

asystuje każdemu 
uczniowi 
indywidualnie  
i analizuje jego 
cele z całą grupą. 
Podejmowanie 
decyzji przez 
uczniów będzie 

analizowane w 
celu sprawdzenia 
postępów w pracy. 
https://www.maste
rclass.com/articles
/how-to-improve-
creativity - 
https://www.maste

rclass.com/articles
/how-to-improve-
creativity%23what
-is-the-creative-
process 

Uczniowie 

kontynuują 
rysowanie  
i rozważania  
o procesie twórczym, 
który obejmuje 
krytyczne myślenie  
i umiejętności 
rozwiązywania 

problemów. 

P
ra

ca
 i

n
d
y
w

id
u
al

n
a 

/ 
k
la

so
w

a  

P
ra

ce
 u

cz
n

ió
w

   

Świadomość 
własnych 
osiągnięć. 
Samoocena. 
Ćwiczenie 
umiejętności 
kreatywnych, 
zarządzania  

i planowania 
oraz 
projektowania. 

 

GALERIA OBRAZÓW 

Przykład labiryntu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.masterclass.com/articles/how-to-improve-creativity#https://www.masterclass.com/articles/how-to-improve-creativity%23what-is-the-creative-process
https://www.masterclass.com/articles/how-to-improve-creativity#https://www.masterclass.com/articles/how-to-improve-creativity%23what-is-the-creative-process
https://www.masterclass.com/articles/how-to-improve-creativity#https://www.masterclass.com/articles/how-to-improve-creativity%23what-is-the-creative-process
https://www.masterclass.com/articles/how-to-improve-creativity#https://www.masterclass.com/articles/how-to-improve-creativity%23what-is-the-creative-process
https://www.masterclass.com/articles/how-to-improve-creativity#https://www.masterclass.com/articles/how-to-improve-creativity%23what-is-the-creative-process
https://www.masterclass.com/articles/how-to-improve-creativity#https://www.masterclass.com/articles/how-to-improve-creativity%23what-is-the-creative-process
https://www.masterclass.com/articles/how-to-improve-creativity#https://www.masterclass.com/articles/how-to-improve-creativity%23what-is-the-creative-process
https://www.masterclass.com/articles/how-to-improve-creativity#https://www.masterclass.com/articles/how-to-improve-creativity%23what-is-the-creative-process
https://www.masterclass.com/articles/how-to-improve-creativity#https://www.masterclass.com/articles/how-to-improve-creativity%23what-is-the-creative-process
https://www.masterclass.com/articles/how-to-improve-creativity#https://www.masterclass.com/articles/how-to-improve-creativity%23what-is-the-creative-process
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Projektowanie izometryczne 
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Projekty wykonane przez uczniów 
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Samoocena. 

 

  Przeanalizuj, co zrobiłeś i odpowiedz na poniższe pytania. 

 

1. Co poszło dobrze? Czemu? Daj przykłady. 

2. Co nie poszło dobrze? Czemu? Daj przykłady. 

3. Co byś zmienił, gdybyś następnym razem robił to samo ćwiczenie? 

Proszę szczegółowo opisać.  

 

 
Nely Gómez Punzano 
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ALEXANDRA C.STEFANIDOU 

 

Sztuka abstrakcyjna – pojęcie formy. 

 

 

 

 

 

Alexandra C.Stefanidou , 

Artysta plastyk, nauczyciel plastyki, 

Grecja 

 

Temat: Sztuka abstrakcyjna – pojęcie formy. 

Wiek uczniów: 13-15 lat 

Ćwiczenia praktyczne: Obserwacja form z natury 

Treści:  

• Elementy morfoplastyczne 

• Definicja sztuki abstrakcyjnej 

• Elementy historii sztuki 

• Przykłady dzieł sztuki 

Zadania dla ucznia: 

Zestaw ćwiczeń praktycznych z zastosowaniem farb, kredek, kartek papieru 

I innych materiałów plastycznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Jednym pociągnięciem pędzla: twarz 
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B. Jednym pociągnięciem pędzla: drzewo 

 

 

 

 

 

 

 

C.  Jednym pociągnięciem pędzla: krajobraz 

D. Patchwork, dekonstrukcja 
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Cel główny 

Uczeń:  

• zdobywa wiedzę, 

• rozumie pojęcie - sztuka abstrakcyjna, 

 

Cele szczegółowe 

Uczeń rozwija: 

• percepcję wizualną, 

• umiejętności plastyczne, 

• percepcję sensoryczną, 

• wyobraźnię przestrzenną. 

Ponadto lekcja wspomaga: 

• dojrzałość emocjonalną, 

• racjonalne myślenie, 

• rozwój kreatywności, 

• wrażliwość estetyczną. 

 

 Wolność formy 

 

Co to jest „sztuka abstrakcyjna”? Dlaczego większość ludzi drwi  

z tego pojęcia lub jest sarkastyczna, patrząc na abstrakcyjne dzieła sztuki? 

Kto nie rzucił nigdy komentarza, takiego jak: „Och…! To nic wielkiego,  

ja też tak  potrafię! ” Ale tego nie zrobił. 

"Wielka rzecz! Cóż to za wysiłek zrobić coś takiego?” 

Abstrakcja to forma wizualnej ekspresji, uznawana za dość 

niezrozumiały  sposób przekazu. To właśnie utrudnia zwykłym ludziom 
zinterpretowanie sobie  kropek, kształtów, linii i kolorów, które widzą  

na kartce papieru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzór wazonu  z okresu geometrycznego w Grecji (1050-700 p.n.e.) 
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Ten abstrakcyjny wzór jako dzieło sztuki z pewnością wydawałby 

się łatwiejszy do zrozumienia, gdybyśmy spojrzeli na niego w muzeum.   

A jednak to, co przedstawia zwykły wazon, to przecież zestaw linii  

i kształtów. Sztuka abstrakcyjna nie jest nowa, istnieje od czasów 

prehistorycznych - o czym możemy się przekonać, badając różne epoki  

i kultury. 

Na początku XX wieku sztuka miała ogromne znaczenie. Sztuka 

abstrakcyjna wysunęła się na pierwszy plan historii jako nowa, inna 

koncepcja, gotowa do odzwierciedlenia nowej i innej epoki. Powstały bardzo 

radykalne ruchy artystyczne. W trudnych czasach, pełnych społecznych 
starć, artyści eksperymentowali, odcinali się od norm sztuki klasycznej  

i uwolnili formę.  

 

 

 

 

 

 

 

Wassily Kandinsky         

 

 Piet Mondrian       
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Kasimir Malevich,       Mark Rothko,            

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Delaunay 
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Jackson Pollock                      

 

 

Czego szukali wielcy artyści tego okresu, żeby wyrazić swoją 
wewnętrzną potrzebę? Zmierzali do przełamania bariery materiału  

i  złamania reguł tradycyjnego świata, który sprawia, że jednostka jest 

wyobcowana. Nawoływali także do kultywowania życia duchowego. Dzięki 

temu procesowi człowiek będzie mógł prowadzić wewnętrzny dialog  

i znaleźć równowagę między sobą a własną naturą. 

Otaczający nas świat składa się z: kropek, linii, kształtów  

i kolorów. Te elementy budulcowe działają jak zmieniające się siły i mają 

bezpośredni wpływ na nasze codzienne życie. Wszystko wokół nas 

zbudowane  jest  z wyżej wymienionych bloków konstrukcyjnych. 
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 Na przykład domy, w których mieszkamy, wyglądają jak kwadraty 

i prostokąty, ulice, po których chodzimy, są jak linie poziome, fale morskie 

mają zakrzywione linie itp.  Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, ile 

kształtów i linii ukształtowało samą naszą naturę, chmury, kamienie, nasze 

komórki, a nawet nasz Układ Słoneczny? 
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Zabawmy się…! 

Jak uwolnić formę? 

 

1. Patrząc na morze, zamknijmy oczy i spróbujmy zobaczyć tylko 

faliste linie na powierzchni morza, a nie jego materiał, czyli wodę 

morską. 

2. Patrzmy na słońce i postarajmy się dostrzec tylko jego okrągły 

kształt. 

3. Obejrzyjmy blok mieszkalny, a potem zamknijmy oczy, usuńmy 

szczegóły tego, co widzieliśmy i zachowajmy tylko jego kształty.  

Obserwując i patrząc na naturę i otaczający nas świat materialny, 

zamykając oczy, czujemy, jak tworzy się w nas obraz. Przedstawmy to  

na kartce papieru; zestaw linii, kształtów i kolorów utworzy następnie naszą 

pierwszą abstrakcyjną pracę. W języku wizualizacji sztuki, kropki, linie, 

kształty i kolory są nazywane „elementami morfoplastycznymi”. Za pomocą 

ich kompozycji tworzymy niefiguratywne formy sztuki.  

Wykonując zestaw takich ćwiczeń, człowiek ogólnie zapoznaje się 

z prostymi formami. W ten sposób, tworząc sztukę abstrakcyjną, nabywamy 

umiejętności analizowania, upraszczania, zagłębiania się w istotę rzeczy, 

odkrywamy sens pojęć oraz sposób ich uchwycenia. 

 

Zacznijmy od jednego pociągnięcia piórem…! 

 

 

Alexandra C.Stefanidou 
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MARZENA KOSTECZKO 

 

Wesołe marchewki – scenariusz zajęć dydaktycznych  

dla dzieci 6-letnich. 

 

 

 

 

 

 

Marzena Kosteczko 

nauczyciel Publicznego Przedszkola nr 2 
im. Czesława Janczarskiego , Rydułtowy, Polska 

 

 

Temat zajęć: „Wesołe marchewki” 

 

Cele ogólne: 

• poznanie wiersza „Na straganie” J. Brzechwy; 

• rozpoznawanie i nazywanie warzyw; 

• rozwijanie mowy dziecka; 

• odgrywanie krótkich scenek parateatralnych z wykorzystaniem 

samodzielnie wykonanych kukiełek. 
 

Cele szczegółowe: uczeń: 

 

• słucha uważnie wiersza i wypowiada się na jego temat; 

• zna nazwy warzyw, dzieli je na sylaby i głoski; 

• wie, która część warzyw jest jadalna; 

• uczestniczy w zabawach ruchowych; 

• opisuje obrazek, stosując pełne zdania; 

• wykonuje kukiełkę według własnego pomysłu; 

• odgrywa krótkie scenki parateatralne, posługując się odpowiednią 

mimiką, mową, gestem i ruchem. 
 

Obszary z podstawy programowej 

I/5, IV/1/2/5/7/8/12 

 



BIULETYN METODYCZNY nr 3 (44) 2020/2021 
  

 

    92 

Metody i techniki  pracy: 

• słowne – polecenia, objaśnienia,  

• oglądowe – pokaz, obserwacja, 

• czynne – zadań stawianych do wykonania, 

 

Formy pracy: 

 

• indywidualna 

• zbiorowa 

• grupowa 

 

Środki i materiały dydaktyczne: 

emblematy warzyw z wiersza „Na straganie”, emblematy warzyw  

na opaskach, marchewka dla każdego dziecka, warzywa w koszyku, bibuła 

kolorowa, papier kolorowy, klej, nożyczki, plastelina. 

 

Przebieg zajęć: 

 

I Wstęp 

1. Zabawa ruchowa – swobodny taniec przy dowolnej muzyce. Na sygnał 

nauczyciela lub gdy muzyka się zatrzyma, dzieci stają w bezruchu. 

2. Prezentacja obrazka „Na straganie” (Zał. nr 1) – układanie przez dzieci 

zdań dotyczących obrazka. 

 

II Część właściwa zajęć 

1. Prezentacja wiersza J. Brzechwy „Na straganie” (zał. nr 2) – ilustrowanie 

wiersza za pomocą sylwet, które nauczyciel wcześniej rozdał wybranym 

dzieciom. Dziecko podczas, gdy słyszy nazwę swojego warzywa, porusza 

jego sylwetą.  

2. Prezentacja pytań dotyczących usłyszanego utworu (zał. nr 3) 
3. Przedstawienie warzyw znajdujących się w koszyku. Dzielenie na sylaby 

nazw warzyw, wyznaczanie głosek w nagłosie i wygłosie. 

4. Zabawa dydaktyczna „Co zjadamy” 

Podział  na grupy; do jednej grupy będą należały warzywa, których jadalną 

częścią jest ta rosnąca w ziemi, a druga grupa to warzywa, których jadalną 

częścią jest ta znajdująca się nad ziemią.  

5. Zabawa „Co słyszysz?” 

Nauczyciel wypowiada nazwy warzyw z podziałem na głoski np.: p-o-m-i-d-

o-r. Dzieci odpowiadają, jakie to warzywo.  
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6. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Warzywny taniec” 

Dzieci otrzymują od nauczyciela emblematy warzyw przyczepione na opasce 

na ręce dzieci (marchewka, burak, cebula, pietruszka, seler, ogórek, pomidor, 

ziemniak). Dzieci poruszają się w rytm muzyki. Na znak nauczyciela dzieci 

łączą się w grupy, tworząc koła i tańczą, trzymając się za ręce. Na kolejny 

znak warzywa tańczą indywidualnie.  

7. Uzupełnianie  karty pracy – pisanie po śladzie. (zał. nr 4) 

 

III Zakończenie 

 
1. Zabawa ruchowa „Gotujemy zupę”. 

Nauczyciel zakłada czapkę kucharza. Na środku koła leży garnek. A dookoła 

rozsypane są emblematy warzyw. Nauczyciel kolejno wydaje polecenia: 

„Wrzuć do garnka 3 marchewki”. Staramy się, aby każde dziecko miało 

możliwość wrzucenia warzyw do garnka. Nauczyciel dobiera takie warzywa, 

aby dzieci mogły zgadywać, jaka zupa powstanie z danych warzyw  

(np. marchewki, seler, pietruszki, cebula, pomidory – zupa pomidorowa). 

Następnie warzywa wyciągamy i gotujemy kolejną zupę. 

 

IV Ewaluacja 

 
1. Rozwiązywanie zagadek na temat warzyw. (Zał. nr 5) 

2. „Marchewkowe kukiełki” – tworzenie kukiełek z marchewek z 

wykorzystaniem bibuły, plasteliny, kolorowego papieru. Technika 

wykonania prac dowolna 
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Załącznik 1 

 



BIULETYN METODYCZNY nr 3 (44) 2020/2021 
  

 

    95 

Załącznik 2 

 

Na straganie” Jan Brzechwa 

Na straganie w dzień targowy  

Takie słyszy się rozmowy:  

"Może pan się o mnie oprze,  

Pan tak więdnie, panie koprze."  

"Cóż się dziwić, mój szczypiorku,  

Leżę tutaj już od wtorku!"  

Rzecze na to kalarepka:  

"Spójrz na rzepę - ta jest krzepka!"  

Groch po brzuszku rzepę klepie:  

"Jak tam, rzepo? Coraz lepiej?"  

"Dzięki, dzięki, panie grochu,  

Jakoś żyje się po trochu.  

Lecz pietruszka - z tą jest gorzej:  

Blada, chuda, spać nie może."  

"A to feler" -  

Westchnął seler.  

Burak stroni od cebuli,  

A cebula doń się czuli:  

"Mój Buraku, mój czerwony,  

Czybyś nie chciał takiej żony?"  

Burak tylko nos zatyka:  

"Niech no pani prędzej zmyka,  

Ja chcę żonę mieć buraczą,  

Bo przy pani wszyscy płaczą."  

"A to feler" -  

Westchnął seler.  

Naraz słychać głos fasoli:  

"Gdzie się pani tu gramoli?!"  

"Nie bądź dla mnie taka wielka" -  

Odpowiada jej brukselka.  

"Widzieliście, jaka krewka!" -  
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Zaperzyła się marchewka.  

"Niech rozsądzi nas kapusta!"  

"Co, kapusta?! Głowa pusta?!"  

A kapusta rzecze smutnie:  

"Moi drodzy, po co kłótnie,  

Po co wasze swary głupie,  

Wnet i tak zginiemy w zupie!"  

"A to feler" -  

Westchnął seler. 
 

 

 

 

Zał. nr 3 

Pytania: 

1. Jakie warzywa występowały w wierszu? 

2. W jakim miejscu spotkały się warzywa? 

3. Jak skończyła się kłótnia warzyw? 

 

 

Ad. 1 

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Ad.2 

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

Ad.3 

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 
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Załącznik 4 
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Załącznik 5 

 

 

Zagadki o warzywach 

1. Każdy z was odgadnie łatwo tę zagadkę,  

ma bielutki korzeń i zieloną natkę.    Pietruszka 

 

2. Jakie warzywo, chociaż niewielkie,  

wyciśnie z oczu słoną kropelkę?    Cebula 

 

3. Jaka to głowa, duża czy mała,  

z zielonych liści składa się cała?    Kapusta 

 

4. Dobra gotowana i dobra surowa,  

choć nie pomarańcza, jest pomarańczowa.  

Kiedy za zielony pochwycisz warkoczyk  

i pociągniesz mocno, wnet z ziemi wyskoczy.  Marchew 

 

5. Latem w ogrodzie wyrósł zielony,  

a zimą w słoiku leży zakiszony.    Ogórek 

 

6. Zielone łódeczki, w nich małe kuleczki. 

Ugotuję te kulki na obiad dla Julki.    Groch 
 

 

  

Marzena Kosteczko 
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EDYTA MATERA 

 

Żywność pod lupą- scenariusz lekcji języka angielskiego. 

 

Edyta Matera 

nauczyciel języka angielskiego, 

oligofrenopedagog 

w Zespole Placówek  

Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych 

w Wodzisławiu Śląskim, Polska 

 
Przedmiot: język angielski 

Klasa:  8 klasa szkoła podstawowa – uczniowie  

  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Poziom:  A2+    

Temat:  „Food for thought”. 

„Bierzemy jedzenie pod rozwagę” - uczymy się dokonywać wyborów. 

  

Cel główny:   

• doskonalenie umiejętności wypowiadania swoich opinii,  

• przełamywanie barier w mówieniu w języku angielskim.  

 

Cele ogólne: 

 

• Znajomość środków językowych:  

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych  

w zakresie tematu: żywienie. 

 

• Rozumienie wypowiedzi pisemnych:  

Uczeń reaguje na polecenia, określa główną myśl wypowiedzi, znajduje  

w tekście określone informacje. II.1,2,5. 
 

• Tworzenie wypowiedzi:  

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię. IV.6 

 

• Reagowanie na wypowiedzi:  

Uczeń uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach; reaguje adekwatnie 

do sytuacji. VI.2,3,4. 
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Przetwarzanie wypowiedzi:  

Uczeń przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach, 

stosuje strategie komunikacyjne oraz posiada świadomość językową. 

VII.1,2,3. 

 

Cele szczegółowe: 

 

• Uczeń zna zasady stopniowania i stosuje je  

(stopień wyższy i najwyższy); 

• Uczeń wymawia nazwy podstawowych artykułów spożywczych;  

• Uczeń wyraża swoją opinię na temat nawyków żywieniowych; 

• Uczeń czyta ze zrozumieniem, dopasowuje tytuły do paragrafu  

i odpowiada na pytania do tekstu. 

 

Materiały:  

• artykuł z New Opportunities pre-intermediate Students’ Book, CD’s, 

Smartphones, rzutnik, komputer, karty obrazkowe. 

 

Metody: 

• burza mózgów 

• dyskusja, debata 

• praca ze słownikiem 

• drama, scenka 

Formy pracy:  

• praca w parach 

• praca w grupach 

• praca indywidualna 

 

Przebieg wydarzeń: 

 
Część wstępna: 

1. Powitanie. 

2. Comparatives and superlatives forms – powtórzenie. 

3. Prezentacja tematu lekcji. „Bierzemy jedzenie pod rozwagę” – uczymy 

się dokonywać wyborów i wyrażać swoją opinię. 

 

Część właściwa: 

1. Rozgrzewka: burza mózgów na temat znaczenia pojęć: jedzenie GMO  

i organiczne.  
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Mój wybór – żywność organiczna czy GMO (genetycznie modyfikowana)?  

Uczniowie dzielą się wiedzą i wyrażają zdanie w tym temacie w języku 

polskim i angielskim. 

 

2. Uczniowie używają słowników  internetowych na swoich telefonach, 

aby wyjaśnić pojęcia: 

 

baby food, fast food, fresh food, frozen food, organic food, pre-cooked food, 

pre-packed food, ready-made food, take-away food, tinned food, vegetarian 

food. 
 

3. Uczniowie wybierają karty obrazkowe i odpowiadają na pytanie:  

Which of the food above do you think is:/ Jak sądzisz, które, jedzenie  

z poniższych jest: 

the healthiest/the least healthy? /najzdrowsze / najmniej zdrowe? 

the tastiest/the least tasty?/najsmaczniejsze / najmniej smaczne? 

the easiest / most difficult to prepare/najprostsze / najtrudniejsze  

do przygotowania? 

 

4. Uczniowie czytają tytuł i starają się odgadnąć, o czym będzie tekst: 

„Food for thought” (something that makes you think carefully). 
 

5. Uczniowie pracują w parach, słuchają artykułu i dopasowują tytuły  

do właściwych paragrafów tekstu, a następnie prezentują swój wybór. 

 

6. Uczniowie słuchają, jak nauczyciel czyta „reading strategies”, które 

odnoszą się do zadania, polegającego na wyborze właściwej odpowiedzi 

z wielu możliwości (zad. 4), wybierają właściwą odpowiedź. Uczniowie 

pracują w parach. 

 

7. Role-play. Dzielimy klasę na 2 grupy.  

 

Przedstawiciele jednej grupy to producenci żywności GMO. Druga grupa to 
klienci. Producenci mają za zadanie przekonać klientów do kupowania 

żywności genetycznie zmodyfikowanej. Klienci mają za zadanie bronić 

stanowiska, że żywność GMO jest niezdrowa. 

 

III. Zakończenie: 

1. Podsumowanie zajęć.  

2. Ocena pracy uczniów. 

3. Ocena zajęć przez uczniów. 
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Karta ewaluacyjna dla uczniów. 

 

 

Ankieta ewaluacyjna jest anonimowa. 

Przy każdym punkcie zakreśl wybraną odpowiedź lub wpisz własną. 

 

1. Lekcja mi się podobała: 

*TAK   *NIE 

 

2. Lekcja była: 
*Bardzo Interesująca  *interesująca  *nudna 

 

3. Najbardziej podobało mi się........................................ 

 

4. Czy odpowiadało Ci tempo pracy? 

*Tak   *Nie 

 

5. Oceń swoją pracę na lekcji: 

1 2 3 4 5 6 

 

6. Jak oceniasz pracę kolegów? 
1 2 3 4 5 6 

 

7. Czy podobały Ci się pomoce naukowe stosowane na lekcji? 

*Tak   *Nie 

 

8. Czy zadania były dostosowane do Twoich możliwości? 

*Tak   *Nie 

 

9. Czy nauczyciel był według Ciebie dobrze przygotowany do zajęć? 

*Tak   *Nie 

 

10. Czy odpowiadała Ci atmosfera na lekcji? Jeśli nie, to napisz dlaczego? 
*Tak    *Nie 

 

11. Jak oceniasz pracę nauczyciela.  

1 2 3 4 5 6 

 

Dziękuję za wypełnienie ankiety ;-) 

 



BIULETYN METODYCZNY nr 3 (44) 2020/2021 
  

 

    103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edyta Matera 
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GEORGIA ADAMOPOULOU 

 

Latawce - scenariusz lekcji muzyki. 

 

 

 

 

Georgia Adamopoulou 

nauczyciel muzyki 

Pyrgos Elias, Grecja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas trwania: 4 godziny 

Wiek: 9-11 

Pomoce dydaktyczne: prezentacja Power Point, video, instrumenty 

muzyczne  
 

Cele główne: 

• poznanie jednego z najbardziej charakterystycznych motywów 

orkiestrowych słynnego greckiego kompozytora Mikisa Theodorakisa, 

• poznanie historii oraz użytkowania latawca, 

• poznanie symboliki latawca, 

• zapoznanie się z formami sztuki, takimi jak muzyka i malarstwo. 
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Cele szczegółowe: 

Uczniowie:  

 

• poznają biografię i twórczość Mikisa Theodorakisa; 

• wyrażą artystycznie swoje uczucia po wysłuchaniu konkretnego tematu 

orkiestrowego; 

• będą obserwować dekorację latawców i zrozumieją, czym jest 

różnorodność kulturowa; 

• rozwiną swoje zdolności twórcze: ułożą własne wiersze, krzyżówki, 

akrostyczny wiersz o latawcu i o Mikisie Theodorakisie, , rozwiążą 

quizy, gry z nutami i pauzami, łamigłówki; 

• będą dopasować ruch ciała do rytmu muzyki; 

• będą wyszukiwać informacje (obrazy, filmy, tekst), edytować je  

i prezentować; 

• nauczą się współpracować, pracować zespołowo. 

 

Przebieg zajęć 

 

1. Podział na grupy 

2. Wprowadzenie w zakres tematyki 

 

• Historia latawca 

• Latawiec w służbie nauki 

• Sport i latawiec 

• Poezja i latawiec 

• Zagadki-mity-zwroty o latawcu 

• Symbolika latawca w poszczególnych krajach 

• Piosenki o latawcach 

• Gry 

 
3. Przedmioty powiązane z tematem (interdyscyplinarność) 

• Muzyka 

• Języki obce 

• Historia 

• Geografia 

• Technologie Informacyjno - Komunikacyjne 

• Sztuka 
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Mikis Theodorakis, zainspirowany latawcem napisał wspaniały utwór  

na orkiestrę zatytułowany „Kites” do filmu „The Neighborhood of Angels” 

(W sąsiedztwie aniołów)  

https://www.youtube.com/watch?v=pSujHbm-rG8. 

4. Etapy zajęć 

Krok 1 

Uczniowie słuchają tematu muzycznego „Latawiec”, a następnie czytają 

partyturę. Identyfikują strukturalne elementy muzyczne (rytm, układy 

rytmiczne, dynamikę zmian dźwięku, frazy melodyczne), a następnie 

zapisują sposób modulowania melodii za pomocą własnych symboli. 

Nauczyciel prosi, aby akompaniowali muzyce, używając naturalnych 

dźwięków (klaśnięcia, tupnięcia, trzaski) instrumentów muzycznych - 

perkusyjnych (klapki, tamburyn, klocek, trójkąt).  

Aktywne słuchanie: Aktywność rozwijająca zdolności psychomotoryczne 

(refleks, słuch, kontrola ruchu ciała). Wymaga koncentracji na sobie, 

dyscypliny i szybkości myślenia. 

Krok 2 

Nauczyciel przedstawia historię używania latawca; wyjaśnia, co symbolizuje 

on w każdym kraju; dlaczego puszczamy latawce; ile istnieje typów 

latawców; jak zbudowany jest latawiec; jakie moce determinują jego ruch; 

porusza temat latawca w służbie nauki (badanie atmosfery i jej 
elektryczności, pomiar temperatury i prędkości wiatru, transport obiektów, 

wykorzystanie do prognoz meteorologicznych i fotografii lotniczej).  

Pole poznawcze. 

Krok 3 

Nauczyciel podnosi świadomość emocjonalną uczniów poprzez obrazy 

greckich i zagranicznych malarzy, wiersze i opowiadania, piosenki  

i animację „Chłopiec i latawiec”. 

Na podstawie wypowiedzi autora Gigi Grahama Tchividjiana: 

„Dzieci nie różnią się tak bardzo od latawców. Dzieci zostały stworzone  

do latania. Ale potrzebują wiatru - otulenia i siły, która płynie  

z bezwarunkowej miłości, zachęty i modlitwy” uczniowie są inspirowani  

do tworzenia kolorowych latawców wykonanych zarówno z tektury, jak  
i gliny. 

Twórczość własna. 

https://www.youtube.com/watch?v=pSujHbm-rG8
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Krok 4 

Uczniowie współpracują w grupach, aby bawić się przy tworzeniu notatek, 

tworzyć własne krzyżówki, wyszukiwać słowa, wiersze akrostyczne, badać 

zagadki i zwroty związane z latawcem, układać puzzle.  

 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0b846c4d23e0, 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=30dd037198c1 
 

W podsumowaniu próbują uaktywnić wyobraźnię i ułożyć własny wiersz.  

 
Na koniec lekcji uczniowie wypełniają kwestionariusz. 

 

5. Ewaluacja 

Dzięki ewaluacji dowiadujemy się, czy uczniowie: 

• są zainteresowani lekcją i czy aktywnie uczestniczą w zajęciach; 

• potrafią wykorzystać wiedzę, której się nauczyli; 

• rozpoznają terminy i symbole zapisu muzycznego; 

• potrafią skoncentrować się na czynnym słuchaniu; 

• potrafią wskazać na kulturowe znaczenie latawca; 

• z łatwością radzą sobie z prostymi instrumentami perkusyjnymi; 

• potrafią docenić wartość współpracy. 

Fot. Uczniowie stworzyli kolorowe latawce wykonane z tektury lub gliny. 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0b846c4d23e0
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=30dd037198c1
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Fot. Uczniowie musieli wybrać i pokolorować latawiec, który miał właściwą 

odpowiedź zgodnie z notatkami z lekcji. 

 

 

 Georgia Adamopoulou 
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BRONISŁAW WILK 

Kartki z kalendarza. 
_____________________________________________________________ 

 
 
 

 
 

Bronisław Wilk 

nauczyciel języka rosyjskiego i polskiego,  

nauczyciel j. polskiego jako obcego. 

Szkoła Podstawowa nr 40 im. Karola Goduli  

w Rudzie Śląskiej, Polska 

 
Temat lekcji: Листки календаря. 

Podstawa programowa: II.2. Język obcy nowożytny nauczany jako drugi 

(II etap edukacyjny klasy VII i VIII).  

Poziom A1 

Cele lekcji: 

• wprowadzenie nazw miesięcy, pór roku i utrwalenie ich poprawnego 

zapisu (I.5, I.12); 

• wskazanie leksykalnych skojarzeń językowych (porównanie rosyjskich 

nazw miesięcy z angielskimi), (XIII, XIV); 

• użycie nazw miesięcy w odpowiedniej formie z przyimkiem b (II.2, II.5); 

• kształtowanie umiejętności słuchania, czytania, mówienia i pisania 

(III.2, III.4, IV.1, IV.5, VI.3, VIII, XI, XII, XIII); 

• indywidualizowanie procesu nauczania(X). 

 

Cele lekcji sformułowane w języku ucznia: po dzisiejszej lekcji:  

• będziesz umiał nazwać po rosyjsku miesiące oraz pory roku; 

• będziesz umiał zapisać prawidłowo nazwy miesięcy i pór roku; 

• nauczysz się odpowiadać na proste pytania: Jaki teraz jest miesiąc? 

W jakim miesiącu się urodziłeś?; 
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• zdobędziesz wiedzę, która pozwoli ci na następnej lekcji, zapisać datę 

w języku rosyjskim. 

Metody i formy pracy: 

• ćwiczenia indywidualne i grupowe - powtarzanie nowych słówek, 

rozwiązywanie kart pracy, 

• zabawy językowe - odpowiadanie na proste pytania na podstawie 

wcześniej poznanego materiału, 

• oglądowe: prezentacja nowego słownictwa za pomocą filmików, nagrań 

do ćwiczeń. 

Środki i materiały dydaktyczne: 

• podręcznik do nauki języka rosyjskiego Echo 7,  

Beata Gawęcka-Ajchel, WSiP, 

• zeszyt przedmiotowy w wąskie linie, 

• karty pracy, 

• film „Времена года" - название месяцев. Развивающее видео для 

детей, 

• film „Песенка о временах года”, 

• wykorzystanie platformy Microsoft Teams oraz e-dziennika  

z możliwością wysyłania materiałów w formie załączników. 

Kompetencje kluczowe: 

• porozumiewanie się w języku ojczystym, 

• porozumiewanie się w językach obcych, 

• umiejętność uczenia się, 

• rozumienie i tworzenie informacji, 

• inicjatywność i przedsiębiorczość. 

 

Przebieg lekcji: 

1. Wstęp: moment organizacyjny, przywitanie uczniów, sprawdzenie 

obecności, rozgrzewka językowa. Podczas rozgrzewki językowej 

uczniowie odpowiadają na pytania: Кaкoй сегодня день недели?  

Jaki dzisiaj jest dzień tygodnia?  



BIULETYN METODYCZNY nr 3 (44) 2020/2021 
  

 

    111 

Nauczyciel podaje nazwy dni tygodnia, a uczniowie odpowiadają 

np.:Сегодня понедельник, Сегодня вторник... 

2. Nawiązanie do tematyki lekcji. Nauczyciel prezentuje filmik „Времена 

года" - названия месяцев. Uczniowie po polsku opowiadają,  

o czym będzie lekcja. Nauczyciel podaje cele lekcji, a uczniowie sami 

wnioskują, jaki będzie temat zajęć. Nauczyciel odwołuje się do karty 

pracy nr1 (zaszyfrowanego alfabetu rosyjskiego). Uczniowie 

samodzielnie rozwiązują hasło, które stanowi temat lekcji: Листки 

календаря. Uczniowie zapisują w zeszytach przedmiotowych temat 

zajęć. 

3. Praca z podręcznikiem. Uczniowie wykonują ćwiczenie 1 ze strony 73. 

Posłuchaj nagrania, przeczytaj nazwy miesięcy po rosyjsku  

i po angielsku. Czy zauważyłeś podobieństwa? Uczniowie słuchają 

nagrania i powtarzają nazwy miesięcy za lektorem chóralnie  

i indywidualnie. Następnie porównują nazwy rosyjskie z nazwami 

angielskimi i polskimi. (Zwrócenie uwagi na przenikanie się języków, 

podobieństwa semantyczne). 

4.  Praca z kartą nr 2. Kolejny krok to zapoznanie się z kartą pracy nr2  

i wykonanie ćwiczeń ortograficznych. Uczniowie wyszukują nazwy 

miesięcy, które nie kończą się na spółgłoskę miękką i formułują regułę. 

Na kartach pracy lub w zeszytach przedmiotowych zapisują nazwy 

miesięcy, zwracając uwagę na prawidłową pisownię i kaligrafię. 

5. Praca z kartą nr 3. Zadanie polega na łączeniu nazw miesięcy  

z przyimkiem „b” i obserwacji, co wówczas dzieje się ze znakiem 

miękkim. Nauczyciel prosi jednego z uczniów o komentarz, a następnie 

prosi kilku uczniów o odpowiedź na pytanie: В каком месяце ты 

родился/ родилась?  

6. Projekcja filmiku „ Песенка о временах года”. 

7. Zapisanie nazw. Nauczyciel zapoznaje uczniów z nazwami pór roku  

w języku rosyjskim, a uczniowie zapisują nazwy w zeszytach 

przedmiotowych.  

8. Zabawy językowe. Uczniowie powtarzają za nauczycielem nazwy pór 

roku. Chętni uczniowie mogą wymienić miesiące w poszczególnych 

porach roku.  

9. Podsumowanie zajęć. Na zakończenie jeden z uczniów opowiada,  

czego nauczył się na dzisiejszej lekcji. Uczniowie odpowiadają na pytania 
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Какой сегодня месяц ? Какой сегодня день недели? В каком месяце 

ты родился (родилась)? (Jaki teraz jest miesiąc? Jaki jest dzień 

tygodnia? W jakim miesiącu się urodziłeś (urodziłaś)? Używają przyimka 

„b” i prawidłowej formy nazwy dnia miesiąca. Ocena aktywności 

uczniów podczas zajęć oraz zadań w kartach pracy. 

10. Zadanie pracy domowej. Przetłumacz na język rosyjski zdania:  

Teraz jest luty. Moja mama urodziła się w maju. Urodziłem się w czerwcu. 

Teraz jest listopad. 

11. Ewaluacja i zakończenie zajęć. Podziękowanie za wspólną pracę. 
 

Karta pracy nr 1. Temat lekcji. 

Zaszyfrowany alfabet rosyjski: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

А а 

 

 

Б б 

 

  

В в 

 

Г г 

 

Д д 

 

Е е 

 

Ё ё 

 

Ж ж 

 

З з 

 

И и 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

Й й 

 

 

К к 

 

Л л 

 

М м 

 

Н н 

 

   О 

о 

 

П п 

 

Р р 

 

С с 

 

Т т 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 

У у 

 

 

Ф ф 

 

Х х 

 

Ц ц 

 

Ч ч 

 

Ш 

ш 

 

Щ 

щ 

 

ъ 

 

ы 

 

ь 

 

31 32 33 

 

Э э 

 

 

Ю ю 

 

Я я 

Zaszyfrowany temat lekcji: 

13 10 19 20 12 10 

      

 

12 1 13 6 15 5 1 18 33 
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Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym- zwróć uwagę na kaligrafię. 

Karta pracy nr 2. 

 Ćwiczenie dla uczniów. Названия месяцев. 

 

Karta pracy nr 3.  

В каком месяце ты родился/ родилась?/ W którym miesiącu się urodziłeś/ 

urodziłaś? 

Месяц   Z przyimkiem в 

I Январь В январе 

II Февраль  

III Март  

IV Апрель  

V Май  

VI Июнь  

VII Июль  

VIII Август  

IX Сентябрь  

X Октябрь  

XI Ноябрь  

XII Декабрь  

 

Месяц  
 

Русский язык 
Russian language 

Английский язык 
English language 

I Январь January 

II Февраль February 

III Март March 

IV Апрель April 

V Май May 

VI Июнь June 

VII Июль July 

VIII Август August 

IX Сентябрь September 

X Октябрь October 

XI Ноябрь November 

XII Декабрь December 
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AUKSĖ ŽILINSKIENĖ 

 

Kolory. 

 

 

 

 
 

Auksė Žilinskienė 

Utenos rajono Užpalių gimnazija 

Utenos rajonas,  

Užpaliai, Lietuva 

 

Temat lekcji: „Kolory” 

Wiek uczniów: klasa 6, 12 lat, 

Poziom   A1 

 

Cele lekcji: 

• zapoznanie uczniów z nazwami podstawowych kolorów w języku 

rosyjskim; 

• ćwiczenie pamięci, koncentracji , rozwijanie mechanizmów percepcji 

słuchowej i wzrokowej; 

• kształtowanie umiejętności słuchania, wymowy, czytania. 

 

Cel główny:  

• Uczniowie, wykonując zadania, pracując indywidualnie i w parach, 

nauczą się nazw podstawowych kolorów (5 - 8) w języku rosyjskim. 

 

Kształtowanie nawyków w odniesieniu do podstawy programowej  

w zakresie:  
słuchania: wyszukiwanie określonej informacji w dialogu i w monologu.  

czytania: szczegółowe rozumienie bardzo krótkich tekstów, zawierających 

znane słowa i struktury.  

 

Środki i materiały dydaktyczne: materiały wideo z zasobów 

internetowych, tekst wiersza „Kolory”, obrazek, nagrania piosenek. 
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Przebieg lekcji: 
 

1. Faza organizacyjna .  

Ćwiczenia wstępnie  przygotowujące do pracy i koncentrujące uwagę 

uczniów: powitanie, krótkie dialogi „Jak się masz ?”, „Jak twoje 

samopoczucie ?”      (2 min.). 

 

2. Wprowadzenie nowego materiału nauczania.  
Prezentacja materiału video - filmik «Смешарики»   (1 min.) 

https://www.youtube.com/watch?v=9MnjwLXftfM&ab_channel=%D0%A
1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%9C%D0%B5%D

1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2)  
 

Nauczyciel pyta uczniów, czego, ich zdaniem, będą uczyć się na dzisiejszej 

lekcji. Wspólnie formułują jej główny cel: Wykonując zadania, pracując 

indywidualnie i w parach nauczycie się 5-8 podstawowych nazw kolorów”. 

  

Prezentacja kolejnego filmiku     (3:20 min.).  

Uczniowie powtarzają i zapisują nowe słowa – nazwy kolorów. Ćwiczą 

prawidłową wymowę.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=4EtbEEfHK44&ab_channel=Marina. 
 
3. Ćwiczenia utrwalające nowy materiał .  

Zadanie 1.  

Praca z tekstem wiersza „Kolory”. W wykropkowane miejsca w tekście 

wiersza wpisz odpowiednie nazwy kolorów podanych w tabeli poniżej.  

 
Kolory 

 

Расскажу вам про цвета 

Мир – такая красота!  

Лес ………. , дождик ………. ,  
Уголь ………. , а снег –………. ,  

Солнце ………. такое, 

Ну а небо – ………. .  

Мир такой разнообразный 

Синий, ………. и ………. ,  

Он ………. такой, 

А твой любимый цвет какой?  

https://www.youtube.com/watch?v=9MnjwLXftfM&ab_channel=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=9MnjwLXftfM&ab_channel=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=9MnjwLXftfM&ab_channel=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=4EtbEEfHK44&ab_channel=Marina
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чёрный, розовый, жёлтое, зелёный, оранжевый, белый, красный, 

серый, голубое 

 
Po korekcie zadania uczniowie samodzielnie oceniają swoje prace. 

 

Zadanie 2.  

Praca w parach: uczniowie uczą się nowych słów (w czasie lekcji online 

nauczyciel prosi o przetłumaczenie słów) i wzajemnie oceniają się. (3 min). 

 

Zadanie 3.  

Ćwiczenia utrwalające: w oparciu o przedstawiony materiał ilustracyjny 

można wykonać różne wersje ćwiczeń utrwalających nazwy kolorów: 
• można wymienić nazwę koloru, którym zapisano słowa  

(nie czytać słów !), 

• można przeczytać zapisane słowa, 

• można przeprowadzić mini-dialogi wg wzorca:  

Czy to jest żółty ?. Nie , to jest zielony. 

Zadanie 4.  
 

Ćwiczenia audytywne: Polecenie - Posłuchaj zestawu kilku piosenek, zapisz 

nazwę koloru, który pojawi się w każdym fragmencie: 

https://youtu.be/i2QWnrdK8L4 
 

https://youtu.be/i2QWnrdK8L4?fbclid=IwAR0GfnnipLdpGCHMbWia3rzz7FI9AHAwIqhk6TY8sk4VJd_amRSEe4vnhI0
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Po wysłuchaniu piosenek i sprawdzeniu prawidłowych odpowiedzi 

uczniowie sami oceniają rezultaty swojej pracy. Po dokonaniu oceny  

i przeprowadzeniu dyskusji na temat uzyskanych wyników uczniowie 

ponownie słuchają piosenki, próbując śpiewać z tekstem. 

 

4. Zadanie domowe. 

Polecenie: 

Znajdź 7 przedmiotów różnego koloru , przypnij do nich kartki z zapisaną 

nazwą koloru i sfotografuj przedmioty.  

 

5. Ewaluacja.  

Nawiązanie do głównego celu lekcji. Analiza kryterium sukcesu - uczniowie 

wystawiają ogólną ocenę punktową za wszystkie zadania, dzielą się opinią, 

co było dla nich trudne, a co łatwe do wykonania w czasie lekcji. Mogą za 

pomocą koloru określić swój nastrój.    (4 – 5 min.). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Auksė Žilinskienė 
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SWIETŁANA SIERGIEJEWNA MARKIEWICZ  

Mitologia biblijna. Mit o Wieży Babel. 

 

 

 

 

 
Swietłana Siergiejewna Markiewicz  

Szkoła Podstawowa nr 12 

Kokczetaw, obwód akmolski 

Kazachstan  

 

 

Przedmiot Literatura rosyjska 

Imię i nazwisko 

nauczyciela 

Swietłana Siergiejewna Markiewicz 

Podręcznik N.P. Łoktionowa, G.W. Zabiniakowa, Literatura 

rosyjska. Wypisy. Podręcznik dla uczniów 6 klas 

szkół ogólnokształcących w dwóch częściach. Cz. 1. 

Wyd. Mektep. Ałmaty 2018, ss. 176  

Semestr I semestr 

Rozdział Mity narodów świata 

Numer lekcji  12 

Temat lekcji Mitologia biblijna. Mit o Wieży Babel  

Cele edukacyjne 

(odniesienie do 

podstawy 

programowej) 

 

6.1.2.1 zdobycie ogólnej wiedzy na temat utworu 

literackiego, rozróżnianie tematyki głównej  
i informacji szczegółowej;  

6.1.5.1 streszczanie utworów z gatunku małych form 

epickich i dramatycznych oraz wyrażanie sądów  

na temat postaci i wydarzeń;  

6.3.1.1 udział w dyskusji na temat utworu i ocena 

postępowania postaci. 

Cele lekcji  Uczeń:  

• zdobędzie wiedzę, czym jest „mitologia 

biblijna”, „Biblia”, „Mit o Wieży Babel”;  

• nauczy się wyszukiwać informacje główne  

i szczegółowe na temat wieży Babel, streszczać 
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utwór wyrażając własne zdanie i oceniając 

postępowanie bohaterów.  

Przewidywane 

osiągnięcia ucznia 

Uczeń: 

• wie, czym jest „mitologia biblijna”, „Biblia” 

oraz „Mit o wieży Babel”; 

• potrafi wyszukać w tekście informacje główne  

i szczegółowe; 

• potrafi streścić utwór wyrażając własne zdanie  

i oceniając postępowanie bohaterów. 
Materiały i narzędzia 

cyfrowe 
• prezentacja multimedialna 

• wideolekcja 

https://www.youtube.com/watch?v=UwpV5zC
hTVM&list=PLCZ6Ox1-6l5J4RTjX5w3xtaG-

xUhkEslW&index=12 

 

 

Etapy 

lekcji 

Zaplanowane działania Zasoby  

część 

wstępna 

Powitanie. Zapoznanie z celami lekcji  

i efektami uczenia się. 

Słowo wprowadzające nauczyciela:  

Biblia nie bez powodu uważana jest  

za Księgę Ksiąg: jest kompendium ludowej 

mądrości, wyrazem zasad moralnych  

w życiu człowieka i społeczeństwa. 

Przeanalizujemy dzisiaj fragment Starego 
Testamentu traktujący o wieży Babel  

i zbadamy fragment Nowego Testamentu, 

mówiący o narodzinach Chrystusa. 

Teolog Jan Chryzostom mówił, że „Pismo 

Święte jest strawą duchową, która upiększa 

umysł i sprawia, że dusza staje się silna, 

nieugięta i mądra”.  

Biblia — to wielka księga, która 

powstawała na przestrzeni wielu tysiącleci. 

Na początku były to ustne przekazy,  

które potem zaczęto spisywać na zwojach 

papirusu czy pergaminu. 
Najstarsze rękopisy, które dotrwały  

Slajd 1 

 

 

Slajd 2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Slajd 3 

 

 

 

Slajd 4–5 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UwpV5zChTVM&list=PLCZ6Ox1-6l5J4RTjX5w3xtaG-xUhkEslW&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=UwpV5zChTVM&list=PLCZ6Ox1-6l5J4RTjX5w3xtaG-xUhkEslW&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=UwpV5zChTVM&list=PLCZ6Ox1-6l5J4RTjX5w3xtaG-xUhkEslW&index=12
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do naszych czasów pochodzą z II wieku 

naszej ery. Nie ma na świecie księgi 

bardziej znanej. W całości została 

przetłumaczona na 436 języków świata. 

Oddzielne jej księgi tłumaczono na ponad 

2000 języków.  

Co zatem oznacza słowo „biblia”? Słowo to 

ma swoje korzenie w starożytności.  

W przekładzie z greckiego oznacza „żywą 

księgę”. Biblia składa się z kilkudziesięciu 

pism świętych i dlatego słowo „biblia” 
zapisujemy wielką literą. Określenie „Bóg” 

oraz zaimki „On” i „Jego”, które w tekście 

stanowią zamienniki słowa Bóg, także 

piszemy wielką literą.  

Biblia dzieli się na Stary i Nowy Testament. 

Słowo „testament” (завет) oznacza  

w języku rosyjskim „ostatnią wolę, 

przykazanie dla potomnych”. W innych 

językach słowo „testament” oznacza 

„przymierze, sojusz”. Innymi słowy, są to 

obustronne zobowiązania, przyrzeczenia 
Boga człowiekowi i odwrotnie. Bowiem 

Bóg obiecuje człowiekowi zesłać na ziemię 

Zbawiciela, człowiek zaś winien wierzyć  

i żyć zgodnie z zasadami moralnymi, wedle 

prawa Bożego. Święte księgi spisane  

do narodzin Chrystusa nazywane są Starym 

Testamentem, który zawiera ich 39. 

 

 

 

 

 

 

 

Slajd 6 

https://dic.acade

mic.ru/dic.nsf/e

nc_colier/5513/
%D0%91%D0

%98%D0%91%

D0%9B%D0%9

8%D0%AF 

 

Slajd 7 

część 

główna 

lekcji 

W 11 rozdziale Księgi Rodzaju Starego 

Testamentu (Rdz. 11: 1–9) znajdziemy 

biblijną przypowieść o wieży Babel.   

Babilon to jedno z miast starożytnej 

Mezopotamii, leżące w historycznym 

rejonie Akkad, ważne polityczne, 
gospodarcze i kulturalne centrum 

starożytnego świata. To także jedno  

z największych miast w historii ludzkości, 

pierwsza metropolia, symbol 

chrześcijańskiej i współczesnej kultury.  

 

Slajd 8 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/5513/%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%AF
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/5513/%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%AF
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/5513/%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%AF
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/5513/%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%AF
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/5513/%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%AF
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/5513/%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%AF
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/5513/%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%AF
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Czytanie z oznaczaniem (technika 

I.N.S.E.R.T.)  

Zadanie: Przeczytajcie informacje  

z podręcznika (s. 62-62) stawiając w tekście 

oznaczenia:  

„v” — wiem; 

„+” — nowa informacja; 

„-” — sądziłem inaczej;  

„?” — nie rozumiem, mam pytanie.  

 

A teraz proponuję wam obejrzeć film 
animowany pt. Wieża Babel. 

 

Projekcja filmu  

 

Opowiadanie treści filmu  

Technika pytań ogólnych i szczegółowych 

1. Co istniało po potopie? 

2. Co ludzie postanowili zbudować? 

 Jaki obiekt? 

3. W jakim celu ludzie postanowili 

zbudować wieżę? 
4. Jaką nazwano wieżę ?  

5. Co ujrzał Bóg po zstąpieniu na ziemię? 

6. Co uczynił Pan Bóg? 

7. Co stało się po pomieszaniu języków? 

8. Jak sądzicie, dlaczego Bóg pomieszał 

języki ludzi? 

 

Technika planu obrazowo-emocjonalnego 

Zadanie: Stwórzcie obrazowo-emocjonalny 

plan mitu, dzieląc tekst na epizody  

i wskazując emocje, jakich doświadczali 

bohaterowie.  

Epizod Emocje 

 

Informacja w tekście 

Zadanie: Wyszukajcie w tekście informacje 

główne i szczegółowe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.you
tube.com/watch

?v=2uBM-

3y7jCs 

 

 

 

 

Slajd 10–17 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2uBM-3y7jCs
https://www.youtube.com/watch?v=2uBM-3y7jCs
https://www.youtube.com/watch?v=2uBM-3y7jCs
https://www.youtube.com/watch?v=2uBM-3y7jCs
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Mit o Wieży Babel 

Informacje 

główne 

Informacje 

szczegółowe  

Budując wieżę 

ludzie chcieli 

pozostawić 

wspomnienie  

po sobie  

Ludzie 

porozumiewali się 

w jednym języku 

 

Bóg ujrzał wieżę  

i nie spodobała mu 

się pycha ludzi  

Z jakiego 

materiału 

budowano wieżę  

Bóg zesłał  

na ziemię wichurę 

i pomieszał języki 

ludzi  

Ludzie przestali 

się rozumieć  

Budowa wieży 
została 

wstrzymana 

Wieża zaczęła się 
burzyć 

 

Technika „opowiadania twórczego” 

Zadanie: Proszę przygotować artystyczne 

streszczenie mitu uwzględniając skutki 

pomieszania języków oraz ocenić postawy 

bohaterów. 

 

Odzwierciedlenie mitu w ukształtowaniu 

stylistycznym. 

Zadanie: przypomnijcie sobie frazeologizm 

ze słowem „pandemonium” 
(pandemonium babilońskie) 

Nauczyciel: w języku rosyjskim 

funkcjonuje frazeologizm „Вавилонское 

столпотворение” (pandemonium 

babilońskie), który oznacza nieporządek, 

chaos; niezorganizowany, wielojęzyczny 

tłum, gorączkowe działania. 

 

Technika „Tak–Nie”  

1. Słowo „Biblia” oznacza „żywą księgę” 

(Tak) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Slajd 18 

 

 

 

Slajd 19 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Slajd 20 
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2. Biblia  dzieli się na Stary i Nowy 

Testament (Tak)  

3. Autorem jedynego pisemnego 

świadectwa jest Platon (Nie, Herodot) 

4. Według opisu Herodota Wieża Babel 

miała 6 pięter (Nie, 8) 

5. Ruiny i fundamenty wieży w Babilonie 

odkrył niemiecki uczony Robert Koldewey 

(Tak)  

6. Według współczesnych kryteriów 

konstrukcja wieży osiągnęła wysokość  
30-piętrowego wieżowca (Tak) 

 

Zadanie: Z każdego akapitu tekstu 

wypiszcie kluczowe, waszym zdaniem, 

frazy.  

„… na początku ludzie porozumiewali się 

w jednym języku”  

„… ludzie zapragnęli pozostawić po sobie 

wspomnienie wieczne…”  

„… wokół wieży rosło miasto, które 

nazwano Babilon”  
„… Bóg nie pragnął, by ludzie sięgnęli 

nieba” 

„… zesłał Bóg na ziemię potężną wichurę” 

„… ludzie przestali rozumieć siebie 

nawzajem” 

„… zmuszeni byli zrezygnować z budowy i 

rozproszyli się po całym świecie…”  

 

 

Mit pozwolił nam zrozumieć, że ludzie 

zapragnęli wybudować wieżę,  

która sięgałaby do nieba.  
Bóg pomieszał ich języki i z tego powodu 

zmuszeni byli przerwać budowę wieży. 

Dlaczego nastąpiło pomieszanie języków?  

Za co ludzie zostali ukarani w taki  sposób? 

 

 

 

 

Slajd 21 

 

Slajd 22 

 

Slajd 23 

 

Slajd 24 

 

 

 
Slajd 25 

 

 

 

 

Slajd 26–27 
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Technika „szkatułki”  

Zadanie: Zastanówcie się, jaka jest, 

waszym zdaniem, wymowa mitu o wieży 

Babel. 

 

 

 

Slajd 28–29 

część 

końcowa/

podsumo

wanie 

Nauczyciel: Dość długo uczeni traktowali 

przypowieść o wieży Babel jedynie jako 

symboliczną legendę o ludzkiej 

wyniosłości.  

Pierwotna koncepcja jest taka, że tylko 

wzajemne zrozumienie może wzmacniać 

ludzi i czynić ich naprawdę potężnymi. 

Źródło wszelkich nieszczęść tkwi w braku 
zrozumienia i podziałach. Rozproszeni  

po świecie ludzie stopniowo zapominali  

o swoim pochodzeniu. W ten sposób 

powstały odrębne, niepodległe narody  

i państwa z własnymi obyczajami, 

tradycjami i językami.  

Jeśli ludzkość jednoczy się wokół 

wspólnego celu i zgodnie pracuje, by go 

osiągnąć, to realizacja tego celu nie jest 

trudna. Lecz kiedy pojawia się brak 

zrozumienia i niezgoda, to wspólny cel gubi 
się, każdy „ciągnie kołdrę w swoją stronę”, 

pojawiają się konflikty. 

Zatem, Wieża Babel to namacalny przykład 

głupoty ludzkiej, pychy i grzesznej 

zarozumiałości.  

Praca domowa: Napisz krótkie 

opowiadanie pt. Pandemonium 

babilońskie. 

 Kryteria sukcesu / efekty uczenia się . 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Slajd 30 

 

https://drive.google.com/file/d/16O518bkbh8nKqVB_xrdG3NzGPqYn7

XAL/view?usp=sharing 

 
Swietłana Siergiejewna Markiewicz 

 

 

https://drive.google.com/file/d/16O518bkbh8nKqVB_xrdG3NzGPqYn7XAL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16O518bkbh8nKqVB_xrdG3NzGPqYn7XAL/view?usp=sharing
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TCHUTCHULASHVILI  EKATERINE 

 

Который час? Która godzina? 

 
Gruzińsko-

Amerykańska Szkoła- 

ქართულ-

ამერიკული სკოლა 

Tbilisi, Gruzja 

Tchutchulashvili 

Ekaterine 

  

 

Temat lekcji: Который час?/ Która godzina?  

 

Przedmiot: język rosyjski  

Klasa: 6 (11-12 lat ) 

Poziom: А2 

Czas trwania lekcji: 40 min. 

Metody i techniki pracy: ćwiczenia praktyczne, gry dydaktyczne. 

Pomoce dydaktyczne: prezentacja Который час -онлайн урок.pptx 

Formy pracy: indywidualna  

Formy oceny: indywidualne  

 

Cel główny: wprowadzenie i utrwalenie nowej leksyki oraz liczebników 

związanych z określaniem czasu. 

Cele szczegółowe: . uczniowie powinni :  

• nauczyć się nowych jednostek leksykalnych (godzina, czas, przedział 

czasowy itd.);  

• opanować prawidłową wymowę nowego słownictwa; 

• nauczyć się poprawnie odpowiadać na pytanie: „Która jest godzina?” 

• uczestniczyć w prostej interakcji. 
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Przebieg lekcji:  

Nauczyciel prowadzi lekcję w oparciu o prezentację. Wyjaśnia 

poszczególne zagadnienia zamieszczone na kolejnych slajdach. 

 

1. Powitanie: Dzień dobry, drodzy uczniowie ! Witam w świecie 

języka rosyjskiego.    (slajd 2) 
Na dzisiejszej lekcji online nauczymy się określania czasu 

i godzin.     ( slajd 3) 
 

2. Zapoznanie z celami lekcji: 

W czasie lekcji dowiecie się, jak w języku rosyjskim 

prawidłowo określać czas i godziny; jak poprawnie 

gramatycznie używać słów: godzina, minuta; jak stosować 

liczebniki.  

  

Nauczyciel prosi uczniów o podanie definicji słowa „doba”. 

Następnie podsumowuje i wyjaśnia jego znaczenie - to dzień  

i noc, to znaczy 24 godziny, w ramach których wyodrębniamy: 
ranek, dzień, wieczór i noc. Prosi o podanie przedziałów 

godzinowych poszczególnych pór dnia.  (slajdy 4-7). 

 

3. Dokładne określanie czasu (pełne godziny): 

 Nauczyciel prezentuje i omawia, jak gramatycznie zmienia się 

słowo „godzina” w połączeniu z liczebnikami 5-12 (slajd 8). 

Wyjaśnia zależność końcówki rzeczownika „час” od użytego 

liczebnika.      (slajdy 9-12) 
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Nauczyciel wyjaśnia sposób określania godziny 13.00 w języku rosyjskim 

(bez użycia liczebnika „jeden”).     (slajd 12) 

 
Nauczyciel wyjaśnia zasadę użycia słowa „час” z liczebnikami 2,3,4.  

Zwraca uwagę na konieczność zastosowania końcówki „a”.  (slajdy 14,15) 

 
 

Nauczyciel wyjaśnia zasady użycia liczebników porządkowych  

z rzeczownikiem „час”. Zwraca uwagę ,że na slajdzie prezentowane są 
wyłącznie liczebniki 1-12. W mowie potocznej używane są tylko te formy 

liczebników . Omawia pisownię poszczególnych liczebników. Uczniowie 

ćwiczą prawidłową wymowę i utrwalają liczebniki.   (slajd 16). 
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Nauczyciel zwraca uwagę na poprawne połączenia liczebników z wyrazem 

„minuta”. Liczebnikowi „jedna” przyporządkowany jest rzeczownik  

z końcówką „a”- минута, z liczebnikami dwa, trzy, cztery używana jest 

końcówka „ы” – минуты, а z liczebnikami 5-20- минут. Uczniowie ustnie 

wykonują ćwiczenia w grupach.     (slajd 17) 

 

Określanie czasu. Nauczyciel wyjaśnia pochodzenie i znaczenie słowa 

”четверть”/kwadrans i stwierdza, że określenia „15 minut” i „kwadrans” 

można stosować wymiennie.     (slajdy 18,19)  
  

Nauczyciel omawia określanie czasu z użyciem słowa „pół” w pełnym 

brzmieniu (половина) i w skróconej formie.   (slajd 20). 

 

Wyjaśnienie zasad określania czasu cząstkowego i ćwiczenia utrwalające 

według wzorca.       (slajd 21) 

 

Określanie czynności z użyciem czasu.    (slajdy 22-29) 

 

Pytanie o godzinę. Nauczyciel wyjaśnia, że istnieją dwa warianty pytania: 

Сколько времени? lub Который час? Zwraca również uwagę, że w języku 

rosyjskim należy użyć zwrotów grzecznościowych: „przepraszam” i 

„proszę”. 
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Zadanie domowe: 

 
W ciągu jednej dobrej minuty powstał jeden dobry uczynek. 10 dobrych 

minut wywołało 10 dobrych uczynków. A ile dobrych uczynków można 

zrobić w ciągu jednej godziny, jednego dnia, tygodnia, miesiąca  

i jednego roku ! Dużo czasu tracimy bezsensownie. Spieszymy się, 

żyjemy w ciągłym biegu, jesteśmy bardzo przemęczeni. А gdybyśmy 

dokładnie przeanalizowali swój rozkład dnia, to z pewnością 

zauważymy, że część czasu tracimy, wykonując niepotrzebne rzeczy. 

Tym samym brakuje czasu na to, co dobre i pożyteczne: pójście  

do biblioteki, pomoc mamie. Dlatego trzeba uczyć się cenić czas i dobrze 

nim gospodarować . 

 

Na zadanie domowe proszę opracować swój harmonogram dnia  

oraz przygotować krótkie opowiadanie na temat „Ценность времени/ 

Wartość czasu”. ( 3-4 zdania)     ( slajd 32) 

 

Zakończenie lekcję. 

Życzę wam dobrego dnia i sukcesów w nauce!  

Dziękuję za uwagę ! 
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https://drive.google.com/file/d/1vxF_EvjF65cKUw0XEHGC_aVcfx7s7f

OM/view?usp=sharing  

 

Tchutchulashvili Ekaterine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1vxF_EvjF65cKUw0XEHGC_aVcfx7s7fOM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vxF_EvjF65cKUw0XEHGC_aVcfx7s7fOM/view?usp=sharing
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ALISA IWANOWNA RUSSU 

 

„Nie pozwól, by dusza twoja była leniwa”. 

 

 

 
 

 

 

Alisa Iwanowna Russu 

Liceum Teoretyczne im. N. Gogola, 

Kiszyniów, Mołdawia 

 

Narodowy program nauczania Republiki Mołdawii w zakresie: 

„Język rosyjski dla klas 5–9 gimnazjum z językiem rumuńskim” przewiduje 

w 9 klasie temat: „Dusza winna pracować”. W celu opracowania tego tematu 

wybrałam wiersz N. Zabołockiego „Nie pozwól, by dusza twoja była leniwa”. 
Poziom znajomości języka rosyjskiego w 9 klasie (młodzież w wieku 15–16 

lat) średniozaawansowany. 

 

Cele lekcji: 

 

• Utrwalenie zaimków wskazujących, ich znaczeń;  

• rozwijanie uważności ortograficznej;  

• umiejętność wyszukiwania w tekście zaimków wskazujących; 

• wypracowanie nawyków pracy z tekstem;  

• rozwijanie umiejętności płynnego wypowiadania się w mowie  

i w piśmie;  

• kształtowanie aktywności poznawczej uczniów i ich możliwości 

twórczych;  

• określenie przesłania i tematyki wiersza, nauka rozumienia i analizy 

utworu poetyckiego;  

• podkreślenie wartości pracy;  

• rozbudzenie potrzeby ochrony godności ludzkiej; 

• wypracowanie umiejętności osiągania właściwego celu w życiu; 

• zainteresowanie językiem rosyjskim. 

 

Typ lekcji: lekcja ćwiczeniowa z elementami interaktywnymi. 
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Środki i materiały dydaktyczne : prezentacja multimedialna w Power 

Point, projektor, ekran, notebook, głośniki, zasoby Internetu.  

 

 

 

Przebieg lekcji 

 

I. Czynności organizacyjne 

 

1. Powitanie. Sprawdzenie gotowości uczniów do udziału w lekcji.  
2. Budowanie pozytywnej motywacji do nauki.  

 

II. Sprawdzanie pracy domowej 

 

1. Biografia N. Zabołockiego. Dwoje uczniów opowiada o życiu i twórczości 

N. Zabołockiego. 

2. Weryfikacja frontalna 

Odpowiedzcie na pytania. 

  

1. Jakiej części mowy 

będziemy się uczyć? 

2. Czym jest zaimek? 
 

 

3. Jakie grupy zaimków 

znacie? Podajcie 

przykłady.  

 

4. Jakie zaimki osobowe 

znacie? 

 

5. Jak myślicie, dlaczego 

te zaimki nazywają się 

„osobowe”? 
 

6. Jak odmieniają się 

zaimki osobowe? 

 

7. Podajcie przykłady 

zaimków wskazujących.  

 

1. Zaimka  

 

2. Zaimki to słowa, które nie nazywają 
przedmiotów, nie określają ich cech i liczby, 

lecz wskazują na nie. 

3. Osobowe, zwrotne, dzierżawcze, 

wskazujące, upowszechniające, pytające 

względne, nieokreślone, przeczące. 

 

4. Ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni. 

 

 

5. Dlatego, że stosuje się je do osoby, 

człowieka, zwierzęcia.  

 
 

6. Zaimki osobowe odmieniają się  

przez przypadki. Zaimek „on” odmienia się 

przez rodzaje.  

7. Tamten, ten, taki, tyle - zaimki wskazujące.  
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8. Do czego one służą?  8.Służą one do wyróżniania spośród innych 

jakiegoś określonego przedmiotu, cechy lub 

ilości.  

 

3. Teraz sprawdzimy, czy nauczyliście się prawidłowo określać grupy 

zaimków. Przed wami zadanie.  

Nazwijcie zaimki w zdaniach: 

Pilnować się — zwrotny 

Kto tutaj jest? — pytający  

Mój długopis — dzierżawczy 

Podejść do nich — osobowy 

Każdy potrafi — upowszechniający 
Nikt nie powiedział — przeczący 

Powiedzieli ci — osobowy 

 

III. Podsumowanie zrealizowanego tematu i przejście do nowego.  

 

1. Komentarz nauczyciela. Sformułowanie tematu i celów lekcji  

 

2. Praca ze słowem 

 

Żyjemy w dobie komputerów, poczty elektronicznej, telefonów 

komórkowych… Jak wam się wydaje, czy to dobrze? Tak, bez wątpienia.  
W Japonii, dla przykładu, samotni ludzie kupują nawet robota-przyjaciela, 

 z którym mogą zagrać w szachy, porozmawiać, a jeśli im się znudzi, mogą 

go wyłączyć i odstawić w kąt. Z jednej strony, wydaje się, że to niezłe 

rozwiązanie: człowiek nie czuje się osamotniony… Ale z drugiej strony, robot 

nie może zastąpić kontaktu z człowiekiem. Dlaczego? Co odróżnia człowieka 

od robota? (dusza) 

— Dusza… A czym jest dusza? Jakie słowa kojarzą się ze słowem „dusza”  

i stanowią o jego istocie? Być może, będą to nie tylko słowa, ale także 

dźwięki, gesty, kolory. 

 

3. Praca indywidualna. Budowanie ciągu skojarzeniowego. 

 
Czym jest dusza? Wielkie umysły ludzkości zmagały się z tym pytaniem. 

Spróbujmy i my się nad tym zastanowić. Jakie asocjacje wywołuje u was 

słowo „dusza”?  

Nauczyciel proponuje uczniom systematyzację zdobytych informacji. 

Schemat graficzny „Dusza”.  
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1 etap: Uczniowie pracują indywidualnie  

2 etap: Wymiana informacji w grupach, omówienie sporządzonych 

schematów graficznych. Uczniowie zaznaczają podobne pomysły, najlepsze 

idee, wypracowują wspólny wariant odpowiedzi. 

3 etap: „Wrzucanie pomysłów do koszyka”. Każda grupa po kolei podaje 

jedno z wypisanych skojarzeń. Nauczyciel zapisuje odpowiedzi na tablicy. 

(Warunek: nie powtarzamy tego, co inni już powiedzieli. Wszystkie 

odpowiedzi, poprawne i niepoprawne, nauczyciel zapisuje na tablicy. 

 W 3 etapie wracamy do „koszyka”, żeby uświadomić uczniom popełnione 

błędy). 
Grafiki sporządzone przez uczniów: 

(Dusza — serce — odpoczynek — człowiek — organizm)  

(Dusza — dziecko — miłość — czystość — stan człowieka) 

(Dusza — pokój — człowiek — cisza — czystość)  

 

Sprawdzanie wyników. Zapisywanie skojarzeń na tablicy.  

 

Przedstawcie w formie słoneczka  

(dom, dobro, miłość, serce, pokój, człowiek, 

dziecko, świat, pole z kwiatami) 

 

4. Praca ze znaczeniem 

 

• Wyjaśnijcie znaczenie słowa „dusza”. (Dusza to jest to, co znajduje się 

wewnątrz człowieka, to, czego nie widzimy, lecz czujemy. Dusza-

człowiek — dobry człowiek) 

• Sprawdzimy poprawność waszych odpowiedzi w słowniku języka 

rosyjskiego (S. I. Ożegow Słownik języka rosyjskiego)  

Dusza to:  

1. wewnętrzny świat człowieka, jego świadomość;  

2. całokształt dyspozycji psychicznych, uczuciowych i intelektualnych 

człowieka składających się na jego osobowość; 
3. człowiek lub grupa ludzi będąca motorem jakiegoś przedsięwzięcia; 

4. w Rosji carskiej chłop pańszczyźniany; 

5. dobry, poczciwy człowiek. 

 

IV. Wprowadzenie nowego materiału 

1. Komentarz nauczyciela 

Znany poeta Nikołaj Aleksiejewicz Zabołocki podobnie jak wy rozmyślał  

nad słowem „dusza”. Dzisiaj poznamy wiersz poety pt. „Nie pozwól, by dusza 

twoja była leniwa” i będziemy go omawiać. Wsłuchując się w słowa wiersza, 

душа 
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dostrzegamy ukryty w nich głęboki sens, którego odkrycie jest naszym 

zadaniem na dzisiejszej lekcji.  

 

2. Czytanie wiersza (nauczyciel/uczniowie) 

 

Не позволяй душе лениться! 

Чтоб в ступе воду не толочь, 

Душа обязана трудиться 

И день и ночь, и день и ночь! 

 
Гони её от дома к дому,  

Тащи с этапа на этап, 

По пустырю, по бурелому, 

Через сугроб, через ухаб! 

 

Не разрешай ей спать в постели  

При свете утренней звезды,  

Держи лентяйку в чёрном теле  

И не снимай с неё узды! 

Коль дать ей вздумаешь поблажку, 

Освобождая от работ, 

Она последнюю рубашку  

С тебя без жалости сорвёт. 

 
А ты хватай её за плечи,  

Учи и мучай дотемна, 

Чтоб жить с тобой по-человечьи  

Училась заново она. 

 

Она рабыня и царица,  

Она работница и дочь,  

Она обязана трудиться 

И день и ночь, и день и ночь! 

    

3. Dyskusja wstępna  

 

• O czym myśleliście słuchając wiersza? 

• Każdy człowiek powinien doskonalić się, nieustannie pracować  

nad sobą, nie powinien spoczywać na laurach. Nie wolno poddawać się 

lenistwu. Jedynie dzięki pracy człowiek rozwija się, uczy się czegoś 

nowego. Cel osiągnąć można tylko dzięki intensywnej pracy. Tak więc, 

teraz wasza dusza musi popracować, żeby osiągnąć rezultat.  

 

4. Praca ze słownikiem. Wyjaśnijcie znaczenie słów i wyrażeń: 

 

Не позволяй душе лениться — nie pozwól duszy lenić się 
Толочь воду в ступе — здесь: стоять на одном месте, делать что-то 

ненужное — dosł. „miażdżyć wodę w moździerzu”, tutaj: zatrzymać się  

w miejscu, robić coś niepotrzebnego 

Держать в чёрном теле — здесь: строго — dosł. utrzymać w czarnym ciele, 

tutaj: surowo 

Узда — uzda 

Поблажка — pobłażanie 

Ułóżcie zdanie z jednym ze słów: Ему дали поблажку. Наездник затянул 

узду. 
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V. Utrwalenie materiału 

 

1. Analiza tekstu. Wróćmy do pytania, które postawiliśmy sobie na początku 

lekcji. Czym dla Zabołockiego jest „praca duszy”? 

• Jaka jest główna idea wiersza? („душа обязана трудиться”). 

• Po co powinna wykonywać ten wysiłek? („чтоб воду в ступе не 

толочь», żeby nie tracić czasu na marne, nie zajmować się 

niepotrzebnymi sprawami). 

• Jakie są, zdaniem autora, sposoby motywacji do pracy? Co należy 

zrobić, by nie pozwolić duszy lenić się? («гони», «тащи», «не 

разрешай спать», «держи в черном теле», «не снимай узды»). 

• Co stanie się jeśli „będziemy duszy pobłażać”? (jeśli dać duszy 

wytchnienie, to ona «последнюю рубашку с тебя бессовестно 

сорвёт», człowiek pogubi się, utraci swój indywidualny charakter). 

• Czy można to jakoś naprawić? Przykłady z wiersza. («а ты хватай её за 

плечи учи и мучай дотемна», «она обязана трудиться и день и ночь, 

и день и ночь»). 

• Wiersz nie ma tytułu. Jak zatytułowalibyście utwór ? („kształtowanie 

duszy”, „wysiłek duszy”). 

• Jaki tytuł można zaproponować posługując się słowami z wiersza?  

(«не позволяй душе лениться»; to jest główna myśl wiersza).  

• A czy wasza dusza zdolna jest do wysiłku?  

 

Komentarz nauczyciela: Pozornie słowa wiersza mogą wydawać się 

pouczeniem, ale podmiot liryczny zwraca się nie tyle do czytelnika, ile  

do samego siebie. A czy wiecie, że te słowa, w których wyrażony został 

wielki sens istnienia człowieka na Ziemi, pisał człowiek śmiertelnie chory? 

Utwór przenika myśl o tym, że dusza ludzka powinna podejmować wysiłek. 

Podmiot liryczny przestrzega nas przed lenistwem i bezczynnością, 

przypomina, że rozluźnienie jest zgubne dla człowieka. Podpowiada także, 

że nie warto pobłażać duszy, i ma absolutną rację. Poddając się lenistwu, 
pewnego dnia możemy stać się jego zakładnikiem. W swoim wierszu 

Zabołocki bezmyślnej egzystencji człowieka przeciwstawia wysiłek i rozwój, 

dążenie do uczenia się czegoś nowego, do osiągania określonego poziomu 

rozwoju. By człowiek mógł być autentyczny i potrzebny swoim bliskim  

oraz społeczeństwu powinien opanować pewną wiedzę i nabyć konkretne 

umiejętności, powinien nieustannie uczyć się, doskonalić. 

– Jakie wnioski wyciągniecie dla siebie? (Odpowiedzi uczniów) 

– Czego uczy nas  wiersz Zabołockiego? 
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2. Podajcie przykłady kilku przysłów na temat pracy w języku rumuńskim — 

przetłumaczcie je/znajdźcie ekwiwalenty w języku rosyjskim. 

 

Без труда не вытащишь и рыбку 

из пруда. 

Труд человека кормит, а лень 

портит. 

Bez pracy nie ma kołaczy. 

 

Praca buduje, lenistwo 

marnuje./Pieczone gołąbki nie lecą 

same do gąbki. 

 
3. A teraz utrwalimy gramatykę z dzisiejszej lekcji. 

• Jakie zaimki poznaliśmy na ostatniej lekcji? (wskazujące) 

• Podajcie przykłady zaimków wskazujących (ten, tamten, taki, tyle) 

• Przez co odmieniają się zaimki (ten, tamten, taki — odmieniają się  

przez rodzaje, liczby i przypadki; ile, tyle, kilka — odmieniają się  

przez przypadki i rodzaje) 

 

4. Ćwiczenie pisemnie.  

Przepiszcie zdania, podkreślcie zaimki wskazujące. (ćwiczenie z kartki) 

 

5. Sprawdzimy czego się nauczyliście. Zaznaczcie prawidłową odpowiedź: 
 

1. Na co wskazują zaimki wskazujące?  

a) na przedmioty, cechy, ilość  

b) na osobę 

c) na cechę przedmiotu 

 

2. Na jakie pytanie odpowiadają zaimki wskazujące? 

a) czyj? co? co robi? 

b) jaki? ile? co? 

c) jaki? który? ile? 

 
3. Zaimek wskazujący „tyle” posiada: 

a) rodzaj, liczbę, przypadek 

b) przypadek 

c) przypadek, rodzaj 

 

4. W którym wyrażeniu użyto zaimka wskazującego: 

a) te zeszyty 

b) ona przyszła 

c) twój pies 
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5. Wskaż zaimki wskazujące w zdaniu: „Takie zwierzęta ja widziałem tylko 

w naszym ZOO” 

a) takie 

b) ja 

c) naszym 

 

Sprawdźcie wyniki testu ( prawidłowe odpowiedzi wyświetlone na slajdzie). 

 

VI. Praca domowa 

 

1. Nauczcie się na pamięć wybranego fragmentu wiersza. 

2. Napiszcie esej na temat „Wysiłek duszy” w oparciu o wiersz Zabołockiego. 

Użyjcie zaimków wskazujących. 

 

VII. Podsumowanie lekcji 

 

Sztuka - jakie zadania twórcze wykonywaliście? 

Uczenie się - czego się nauczyliście? 

Meritum - co przydatnego dla was było na lekcji? 

Atrakcyjność - co ciekawego było na lekcji? 

 

VIII. Ewaluacja. Komentarz do oceny 

 

Karta samooceny ucznia (technika „dokończ zdanie”) 

Dzisiaj na lekcji: 

 nauczyłem/łam się… 

 interesująco było… 

 trudno było… 

 mogę pochwalić siebie za to, że… 

 mogę pochwalić kolegów za to, że… 

 najbardziej podobało mi się… 

 wydaje mi się, że ważne jest… 
 odkryciem dla mnie było to, że… 

 swoją pracę na lekcji oceniam na..., dlatego że…  

 

 
 

Alisa Iwanowna Russu 
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WENERA RINATOWNA ROMASZKIEWICZ 

 

学习中国文化 Poznajemy kulturę chińską:  

oznaczanie daty w kalendarzu sukcesu. 

  

 

Wenera Rinatowna Romaszkiewicz, 

nauczyciel  

Samodzielna Samorządowa Placówka 

Ogólnokształcąca  

„Gimanzjum Baszkirskie”  

Nieftiekamsk, Republika Baszkortostanu, 

Rosja 

 

Temat lekcji: 学习中国文化 Poznajemy kulturę chińską: oznaczanie daty  

w kalendarzu sukcesu . 

Czas trwania lekcji: 45 minut 

Klasa: 5 

Grupa wiekowa uczniów: 10 lat 

Poziom biegłości językowej: A1 

Cel główny: nauka oznaczania daty w języku chińskim poprzez stworzenie 

kalendarza z symbolami piękna i sukcesu. 

Cele szczegółowe: opanowanie sposobu oznaczania daty przy wykorzystaniu 

hieroglifów; ćwiczenia praktyczne; zaznajomienie z symboliką piękna i 

sukcesu w malarstwie Guohua (国画 tradycyjne malarstwo chińskie) oraz w 

tańcu; oznaczanie związku między liczbami i symbolami w kulturze 

chińskiej. 

Cel poboczny: trening pamięciowy, ćwiczenie wyobraźni, ćwiczenie 

myślenia kreatywnego. 

Metody pracy: interakcja, metoda skojarzeniowa, ćwiczenia praktyczne, 

metoda projektowa. 

Formy pracy: indywidualna, w grupach, praca w plenum.  
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Środki dydaktyczne: prezentacja, nagranie muzyczne , karty ćwiczeń, 

szablon do przygotowania symbolu, papier kolorowy, nożyczki, kredki, 

flamastry. 

Kompetencje kluczowe realizowane na lekcji: rozwijanie kompetencji 

komunikacyjnych w ramach podstawowych sprawności językowych: 

mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie z wykorzystaniem elementów 

socjokulturowych i wiedzy realioznawczej (symbole i kultura Chin, tradycje) 

obecnych w tradycyjnym malarstwie oraz tańcu.  

 

Przebieg zajęć: 

 

Ogniwa 

lekcji 
Działania nauczyciela 

Działania uczniów Rezultaty 

I. Wstęp.  

 1 min. 

Tradycyjne powitanie. 

Dzień dobry wszystkim!  

大家好！Rozpoczynamy 

lekcję. 

现在上课。 

 

Sygnalizuje, że język 

może być źródłem 

inspiracji i kreatywności.  

Tradycyjne powitanie 

nauczyciela przez 

wszystkich uczniów.  

Budowanie 

atmosfery 

sprzyjającej 

przyswaja 

-niu nowego 

materiału.  

II. 

Przedsta

wienie 

problema

tyki 

lekcji.  

 2 min.  

Objaśnia specyfikę 

pisma chińskiego - 

hieroglificznego 

(ideograficznego) 

Instruuje, że znaczenie 
hieroglifów można 

odgadnąć, porównując je 

ze sobą.  

一，二，三。 

Zadając pytania, zachęca 

uczniów do zgadywania, 

jakie cyfry skrywają się 

za znakami.  

Odpowiadają,  

że różnica tkwi  

w liczbie linii 

(kresek): jedna, dwie, 

trzy. Wypowiadają 
słowa i zapisują 

cyfry, porównują  

z hieroglifami. 

 

 

 

Zapisywanie 

w zeszycie. 

Nauka 

znaczenia 

nowych 

słów.  

III. 

Aktualiza

cja 

wiedzy.   

Rozdaje uczniom 

karteczki z ćwiczeniem - 

uzupełnianie tabeli 

cyframi od 1 do 12.  

Wymawiają słowa  

i zapisują cyfry, 

pokazują je  

na placach 

Zapisywanie 

w zeszycie. 

Trening 

palców.  
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3 min.  (gimnastyka palców 

przy liczeniu)  

 

 IV. 

Wprowad

zenie 

nowego 

materiału 

i wstępne 
utrwalenie. 
10 min.  

Zadaje pytanie, co 

oznaczamy cyfrą 12?  

Ile miesięcy liczy rok? 

Na ile części podzielony 

jest cyferblat? 

Prosi o porównanie 

dawnego (tradycyjnego) 

i współczesnego 

(uproszczonego) 

hieroglifu oraz  
o odgadnięcie jego 

znaczenia. Pytanie:  

Co otrzymamy jeśli 

połączymy te hieroglify 

z cyframi ?  

Prosi o zapisanie daty.  

Zapisują hieroglify  

w określonej 

kolejności.  

Uzupełniają tabelę 

nazwami miesięcy. 

Zapisują daty  

przy pomocy 

hieroglifów.  

Chórem powtarzają 

słowa  
za nauczycielem. 

Zapisywanie 

w zeszycie. 
Przyswajanie 
nowej wiedzy. 
Odgadywanie 

znaczeń słów  
przez 
skojarzenia. 

V. Praca 

w grupach.  

 

12 min. 

 

Pokazuje prezentację, 

rysunki, symbole, obraz 

w stylu Guohua, krótki 

fragment filmiku 

przedstawiającego taniec 

„Paw”.  
Prosi, by uczniowie 

ułożyli palce tak, jak  

na rysunku. Rozdaje 

materiały d 

o przygotowania 

symbolu.   

Zgadują znaczenie 

hieroglifów  

na podstawie 

obrazka. Zapoznają 

się z symbolem 

sukcesu  
i pomyślności. 

Układają palce 

(odpowiedni ruch 

dłoni i ułożenie 

palców,  

by odtworzyć symbol 

wykorzystany  

w tańcu). W grupach 

przygotowują  

z papieru symbole 

(wzory do wyboru).  

Wykonanie 

ćwiczeń. 

Gimnastyka 

palców. 

Robienie 

papierowych 
symboli.  

VI. 
Utrwalenie 
materiału. 
8 min. 

 

Zadaje pytania 
dotyczące tego, w jaki 

sposób zapisujemy daty, 

oznaczamy miesiące,  

co jest w Chinach 

symbolem sukcesu, 

Odpowiadają  
na pytania. 

Zapisywanie 
w zeszycie. 
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z jaką liczbą wiąże się 

ten symbol, jak jest 

wykorzystywany w 

życiu codziennym? 

VII. 

Ocena i 

refleksja. 

5 min. 

Prosi  

o zademonstrowanie 

wykonanych symboli. 

Pyta, w jaki sposób 

można wykorzystać ten 

symbol. Ocenia pracę 

ucznia podczas lekcji. 

Prezentują wykonane 

symbole. 

Odpowiadają  

na pytania.  

Ocena 

wykonanych 

zadań.  

VIII. 
Praca 
domowa. 
Ocena. 

4 min.  

 

Daje wskazówki,  

jak przygotować 
kalendarz. Formułuje 

życzenie na 2020 rok: 

„Sukcesów  

i pomyślności!”  

好运来！ 

Wypowiada tradycyjną 

formułę pożegnania  

na koniec lekcji.  

学生，现在下课。 谢

谢！再见！ 

Koniec lekcji, dziękuję 

wszystkim.  

Do zobaczenia.  

Proponują własną 

wersję kalendarza. 
Powtarzają  

za nauczycielem 

życzenie na 2020 rok: 

„Sukcesów i 

pomyślności!” 

 好运来！
Wypowiadają 

tradycyjną formułę 

pożegnania na koniec 

lekcji. 

 老师，谢谢！老

师，再见！ 

Dziękujemy, proszę 

Pani/Pana. Do 

widzenia.  

Praca 

domowa. 

 

 

 

Karta pracy 

Wprowadzenie nauczyciela: Witam wszystkich! 大家好！ Zaczynamy 

lekcję. 现在上课。 Język chiński, podobnie jak inne języki obce jest 

wykorzystywany jako narzędzie do rozwijania koncentracji, logiki  

oraz myślenia obrazowego. Dzisiaj przekonamy się, że język chiński może 

być także źródłem inspiracji i kreatywności. By się o tym przekonać, musicie 

wykonać poniższe zadania.  
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Zadania dla uczniów: 

1. Porównajcie poniższe hieroglify i spróbujcie określić, co mogą 

znaczyć?  

 

一 二 三 

 

2. (Hieroglify oznaczają cyfry 1, 2, 3) 

一 二 三 四 五 六 

1 2 3 4 5 6 

七 八 九 十 十一 十二 

7 8     

 

3. Pokazywanie cyfr na palcach (gimnastyka, trening). 

 
4. Zadanie dla uczniów: Popatrzcie na obrazki - dawny znak 

(tradycyjna forma) oraz współczesny hieroglif (forma uproszczona)  

i odgadnijcie ich znaczenia (Odpowiedź: księżyc / miesiąc, słońce / 

dzień).  
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Tradycyjna forma hieroglifu Forma uproszczona hieroglifu 

  

  

 

5. Zadanie dla uczniów: Uzupełnijcie tabelę nazwami miesięcy  

 

一月 二月 三月 四月 五月 六月 

styczeń luty marzec    

七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 

      

 

6. Zadanie dla uczniów: Zapiszcie datę (komentarz: w języku chińskim 

w zapisie daty podajemy jednostki czasu od największej do 

najmniejszej: rok, miesiąc, dzień, np. 二月十日 czyli: 2020, luty 10). 

7. Pytanie do uczniów: Jak wam się wydaje, co oznacza liczba 12? I 

gdzie w życiu codziennym spotykamy tę liczbę? (Komentarz: 12 to 

symbol sukcesu i doskonałości, 12 miesięcy w roku, cyferblat 

podzielony jest na 12 części, dla ludzi sukcesu nakrywa się stół na 12 

osób). 

8. Zadanie dla uczniów: Zgadnijcie co to za hieroglif? Co oznacza?  
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Pytanie: Co to jest? 

 

 

Odpowiedź: hieroglif „ptak”.  

Od obrazka do hieroglifu.  

 
 

 

 

9. Pytania: Jaki ptak jest symbolem piękna i powodzenia? Ogon jakiego 

ptaka przedstawiamy w formie 12 piór? 

 

 

Komentarz: W kulturze chińskiej, szczególnie w sztukach plastycznych - 

malarstwie Guohua (国画) rozpowszechnione jest przedstawianie wizerunku 

egzotycznych ptaków (pawie). Paw(孔雀)— symbole piękna i sukcesu.  
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Komentarz: Paw występuje często jako element zdobiący (zegarki, 

kalendarze). Jest to symboliczne życzenie osiągnięcia sukcesu i doskonałości 
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10. Zadanie dla uczniów: Ułóżcie palce według wzoru (naśladujcie 

ruchy).  

Komentarz: Plastyka rąk (harmonia i spójność ruchów i gestów) „Pawia” 

jest wykorzystywana w tańcu do imitacji ruchów ptaka.  

 

11. Zadanie dla uczniów (w grupach): Używając szablonu wykonaj z 

papieru symbol piękna i sukcesu. (określamy czas wykoniania).  

Komentarz: Wycinanki z papieru to w Chinach tradycyjna ludowa 

sztuka wycinania papierowych dekoracji.  

 

Szablon 1 

  

 

 

 



BIULETYN METODYCZNY nr 3 (44) 2020/2021 
  

 

    148 

 

 Szablon 2  

 

12. Wzór kalendarza sukcesu z życzeniami na 2020 rok. 好运来！

Szczęścia i powodzenia! 

 

https://drive.google.com/file/d/1MgXFvHvE3uZ95RPT43d

D7m9ev87tdFvh/view?usp=sharing 

 

Wenera Rinatowna Romaszkiewicz 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1MgXFvHvE3uZ95RPT43dD7m9ev87tdFvh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MgXFvHvE3uZ95RPT43dD7m9ev87tdFvh/view?usp=sharing
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KATARZYNA MUSZALIK 

 

Budynki w mieście (Gebäude in der Stadt). 

 

 

 

Katarzyna Muszalik 

nauczyciel języka niemieckiego 
Szkoła Podstawowa w Rogowie, Polska 

 

Materiały do nauki na odległość 

Temat: Budynki w mieście. (Gebäude in der Stadt) 

Czas realizacji: 45 minut 

 

Metody i techniki pracy: burza mózgów, praca z obrazkami, ćwiczenia 

interaktywne  

 

Forma pracy: indywidualna  

 
Cel główny: doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku 

niemieckim w zakresie tematycznym: podróżowanie i turystyka-orientacja 

w terenie.  

Cele operacyjne:  

• uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych 

umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie 

następujących tematów:  

-podróżowanie i turystyka, orientacja w terenie; I.8 

• uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, reaguje na polecenia; 

II.1   

• uczeń reaguje ustnie w typowych sytuacjach: uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnia; VI.3 

• uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym, 

również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych; XII 
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Przebieg lekcji: 

 

1. Powitanie uczniów, czynności organizacyjne . Zapoznanie uczniów  

z celami lekcji. 

2. Wprowadzenie do tematu lekcji. 

Nauczyciel pyta uczniów o nazwy typowych obiektów w mieście 

(burza mózgów).  

. 

 

 

 

 

 

 

 

3. W oparciu o przygotowaną prezentację nauczyciel wprowadza nowe 

słownictwo z zakresu tematycznego „Budynki w mieście”. 

Prezentacja multimedialna: 

https://www.slideshare.net/varillo/gebude-in-der-stadt 

Podczas prezentacji nauczyciel wraz z uczniami ćwiczy prawidłową 

wymowę. Dodatkowo zadaje uczniom proste pytania np. Co możesz kupić  

w aptece? Co robią dzieci w parku? 

Poniższy materiał jest wprowadzeniem do fazy ćwiczeniowej i zawiera 

zadanie polegające na dopasowaniu słówka do obrazka. 

 
Uczniowie wyszukują z podanej  listy odpowiednią nazwę obiektu  

i dopasowują ją do konkretnego obrazka. (ćwiczenie 1 na stronie) 

https://www.lehrerlenz.de/was_gibt_es_in_der_stadt.html 

 

4. Ćwiczenie gramatyczne.  

Do jakiego rodzajnika pasują nazwy wymienionych obiektów ? 

Uczniowie czytają podane rzeczowniki i uzupełniają nimi tabelkę 

dobierając prawidłowe wersje rodzajników. 

https://wordwall.net/pl/resource/816744/niemieckim/der-stadt-meine-

deutschtour-8    

Gebäude in der Stadt 

https://www.slideshare.net/varillo/gebude-in-der-stadt
https://www.lehrerlenz.de/was_gibt_es_in_der_stadt.html
https://wordwall.net/pl/resource/816744/niemieckim/der-stadt-meine-deutschtour-8
https://wordwall.net/pl/resource/816744/niemieckim/der-stadt-meine-deutschtour-8
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Po wykonaniu ćwiczenia następuje wspólne omówienie zadania. 

5. Nauczyciel zapoznaje uczniów z typowym pytaniem o drogę  
oraz tłumaczy zasadę gramatyczną – użycie przyimka z celownikiem. 

 

DER    DIE   DAS  

 

 

 

 

 

Uczniowie w oparciu o materiał ilustracyjny ćwiczą zadawanie pytań: 

„Jak dojdę do ……….? 

 

 

6. Podsumowanie lekcji i ewaluacja. 

 

Wie komme 

ich zum 

Bahnhof? 

 

Wie 

komme ich 

zur 

Apotheke? 

 

Wie 

komme ich 

zum Kino? 
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Baza ćwiczeń dodatkowych: 

https://wordwall.net/pl/resource/2700212/niemieckim/objekte-der-stadt 

https://wordwall.net/pl/resource/2054924/objekte-der-stadt-wiederholung 

https://www.lehrerlenz.de/wohin_gehst_du.html 

http://akadaf.com/HotPot/Kapitel02/Orte.htm 

http://akadaf.com/HotPot/Kapitel02/orientierung.htm 

Uczniowie wypełniają tabelkę, używając symboli. 

 ☺ 50%  

Potrafię nazwać 10 obiektów, które znajdują 

się w mieście.   

   

Potrafię sformułować pytanie „Wie komme ich 

zu …….” 

   

Rozumiem i stosuję zasadę gramatyczną: 

użycie przyimka “zu” z Dopełniaczem. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/2700212/niemieckim/objekte-der-stadt
https://wordwall.net/pl/resource/2054924/objekte-der-stadt-wiederholung
https://www.lehrerlenz.de/wohin_gehst_du.html
http://akadaf.com/HotPot/Kapitel02/Orte.htm
http://akadaf.com/HotPot/Kapitel02/orientierung.htm


BIULETYN METODYCZNY nr 3 (44) 2020/2021 
  

 

    153 

KATARZYNA MUSZALIK 

 

 Jak dojdę do dworca? Wie komme ich zum 

Bahnhof? 

 

 

Katarzyna Muszalik 

nauczyciel języka niemieckiego 
Szkoła Podstawowa w Rogowie, Polska 

 

 

Materiały do nauki na odległość  

Temat: Jak dojdę na dworzec? (Wie komme ich zum Bahnhof?) 

Czas realizacji: 45 minut  

Metody i techniki: burza mózgów, praca z obrazkami, ćwiczenia 

interaktywne  

Forma pracy: indywidualna 
 

Cel główny: uczeń utrwala poznane na poprzedniej lekcji słownictwo 

dotyczące obiektów w mieście, poznaje charakterystyczne zwroty dla opisu 

drogi oraz stosuje je we własnych wypowiedziach. 

 

Cele operacyjne: 

• uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych  

w zakresie następujących tematów: podróżowanie i turystyka (orientacja 

w terenie); I.8  

• uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, reaguje na polecenia; 

II.1  

• uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne, znajduje w wypowiedzi 

określone informacje; II.5   
• uczeń przetwarza bardzo prosty tekst ustnie lub pisemnie: przekazuje w 

języku obcym nowożytnym podstawowe informacje zawarte w 
materiałach audiowizualnych (np. filmach, reklamach); VIII.1 

• uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy 

nad językiem; X 
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I. FAZA WSTĘPNA 

1. Powitanie uczniów, czynności organizacyjne. Zapoznanie uczniów  

z celami lekcji. 

2. Wprowadzenie do tematu lekcji. Ćwiczenia powtórzeniowe i utrwalające. 

Uczniowie dobierają właściwe słowo do odpowiedniego obiektu. 

 

https://wordwall.net/pl/resource/911221/niemieckim/der-stadt 

https://wordwall.net/pl/resource/614390/niemieckim/der-stadt 

 

 
II. FAZA WŁAŚCIWA 

1. Wprowadzenie do nowego tematu. Nauczyciel prezentuje uczniom  

w formie filmu typową sytuację z życia codziennego: pytanie o drogę  

do Placu Goethego.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZHt98_EJNUA 

 

2. Nauczyciel pyta uczniów, jakie z zwroty opisujące drogę zapamiętali, 

oglądając prezentowany film. 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/911221/niemieckim/der-stadt
https://wordwall.net/pl/resource/614390/niemieckim/der-stadt
https://www.youtube.com/watch?v=ZHt98_EJNUA
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3. Nauczyciel zapoznaje uczniów z bazą leksykalną, charakterystyczną  

dla opisu drogi. Uczniowie robią w zeszycie obrazkowe asocjogramy.  

Prezetacja multimedialna: 

https://www.slideshare.net/paulo150a/wegbeschreibung  

 

 

Gehen Się… 

 

https://www.slideshare.net/paulo150a/wegbeschreibung
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über die Brücke   über den Marktplatz 

  

 an der Ampel        an der Kreuzung 
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4. Ćwiczenia interaktywne. Uczniowie czytają krótkie polecenia  

i przyporządkowują je do obrazka. 

https://wordwall.net/pl/resource/5894210/wegbeschreibung 

https://wordwall.net/pl/resource/5590048/wegbeschreibung-wortspeicher-i 

 

5. Uczniowie wykonują kolejne ćwiczenie. Pan Schmidt odwiedził zoo  

i zamierza pójść na basen. W informacji turystycznej pyta o drogę. 

Uczniowie w oparciu o materiał ilustracyjny (plan miasta) uzupełniają dialog 

brakującymi informacjami. 

Podczas rozwiązywania ćwiczenia można udostępnić uczniom zestaw 
leksykalny pomocny w wykonaniu zadania. 

 

 Straße                  Park                  links                  

Hilfe              komme                 Kreuzung             

weit                   über                   geradeaus      in                           
 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/5894210/wegbeschreibung
https://wordwall.net/pl/resource/5590048/wegbeschreibung-wortspeicher-i
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Herr Schmidt: Guten Tag. Entschuldigung, ich brauche Hilfe. 

Eine Frau:  Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? 

Herr Schmidt: Wie ………………………… ich zum Schwimmbad? 

 Ist das weit? 

Eine Frau: Leider ist das Schwimmbad nicht in der Nähe. Der Weg ist aber 

ganz einfach. Wir sind jetzt  ………………………… der Schillerstraße. 

Sehen Sie? 

Herr Schmidt: Ja. 

Eine Frau: Gehen Sie zuerst die Schillerstraße …………………… bis zur 
Kreuzung. An der Kreuzung gehen Sie ……………………  

in die Bismarckstraße. Gehen Sie 200 Meter geradeaus bis zum Marktplatz, 

dann weiter …………………… den Markplatz in die Fußgängerzone. Gehen 

Sie die erste …………………… rechts, das ist die Kantstraße. Später gehen 

Sie an der Kirche und am …………………… vorbei.  

Das  …………………… ist am Ende der Straße. 

Herr Schmidt: Danke für die …………………… 

Eine Frau: Gerne. Das ist nicht …………………… von hier. 

Herr Schmidt: Auf Wiedersehen. 

Eine Frau: Auf Wiedersehen. 

 
III. PODSUMOWANIE LEKCJI I EWALUACJA 

1. Uczniowie wykonują dodatkowe ćwiczenia sprawdzające znajomość 

leksyki i struktur gramatycznych. 

https://wordwall.net/pl/resource/1460499/niemieckim/wegbeschreibung 

 

2. Zadanie domowe polega na pisemnym zredagowaniu dialogu z opisem 

drogi z dworca do szpitala w oparciu o prezentowany na lekcji plan miasta.  

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

https://wordwall.net/pl/resource/1460499/niemieckim/wegbeschreibung
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3. Ankieta badająca jakość przeprowadzonej lekcji. Uczniowie wyrażają 

własną opinię. Nauczyciel omawia wyniki ankiety z uczniami. 

 Zgadza 
się 

Częścio
wo 

Nie 
zgadza 

się 

Dla nauczyciela było ważne, żebyśmy 
opanowali prezentowane treści. 

   

Dużo zrozumiałem oraz nauczyłem się 
podczas lekcji. 

   

Potrafię w prosty sposób opisać drogę.    

 

- pozytywne opinie dają nauczycielowi motywację podczas kolejnych lekcji 

- wnioskiem z negatywnych opinii powinna być zmiana własnego 

postępowania w trakcie lekcji. 

4. Zakończenie lekcji i pożegnanie. 
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KATARZYNA MUSZALIK 

 

Wokół kontynentów.( Rund um die Kontinente). 

 

 

 

Katarzyna Muszalik  

nauczyciel języka niemieckiego 
Szkoła Podstawowa w Rogowie, Polska 

 

Materaiały do nauki na odległość.  

Temat: Wokół kontynentów. (Rund um die Kontinente).  

Czas realizacji: 45 minut 

Metody i techniki: metoda audiolingwalna, interaktywne gry i zabawy 

edukacyjne , imitacja chóralna i indywidualna. 

Forma pracy: indywidualna 

Cel główny: dostarczenie informacji z zakresu realioznawstwa, doskonalenie 

technik czytania. 

Cele operacyjne: 

• uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych  

w zakresie tematu : świat przyrody; I.12 

• uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, znajduje w wypowiedzi 

określone informacje; II.5 

• uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi pisemne, znajduje w tekście 
określone informacje; III.4 

• uczeń przetwarza bardzo prosty tekst ustnie lub pisemnie: przekazuje  

w języku obcym nowożytnym podstawowe informacje zawarte  

w materiałach audiowizualnych (np. filmach, reklamach); VIII.1 

• uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy 

nad językiem; X  
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I. FAZA WSTĘPNA 

 

1. Powitanie uczniów, czynności organizacyjne. Zapoznanie uczniów  

z celami lekcji. 

2. Wprowadzenie do tematu lekcji. Nauczyciel odtwarza piosenkę. 

Uczniowie, słuchając, zastanawiają  się, czego ona dotyczy. Następnie podają 

nazwy kontynentów, które zapamiętali. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. FAZA WŁAŚCIWA 

 

1. Uczniowie rozwiązują ćwiczenie na dobieranie i powtarzają nowe słówka. 

Jednocześnie poznają położenie kontynentów na mapie świata. 

https://wordwall.net/pl/resource/3233319/kontinente 

2. Uczniowie otrzymują kartę pracy z ponumerowanymi obrazkami. Podczas 

kolejnego odtworzenia nagrania muszą uporządkować obrazki w kolejności, 

w jakiej pojawiały się w piosence. 

Po wykonaniu zadania następuje wspólne jego omówienie. 

Kontinente 

https://www.youtube.com/watch?v=xeJUMRVAKVg
https://wordwall.net/pl/resource/3233319/kontinente
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1.   2.  3.           

  4.    5.      6.  

 

 7.          8.     9. 

 

10.  11.     
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3. Nauczyciel wraz z uczniami ćwiczy naukę czytania.  

Wskazówka: Należy zwrócić uwagę uczniów na prawidłową wymowę 

dyftongów (ei/ie/au/eu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

2.  

3.  

 

 

 

 
 

 

 

 

4. Kolejne zadanie uczniów podczas ponownego słuchania polega  

na wychwyceniu brakujących słówek oraz wpisaniu ich w odpowiednie 

miejsce.                                    

 

 

Die kleine Quak-Quak-Ente kennt alle Kontinente.  

Sie flog schon um die ganze Welt und hat uns von ihrem 

Flug erzählt. (Refrain) 

In Afrika, in Afrika da gehen Löwen auf die Jagd –  

- in Afrika, in Afrika scheint die Sonne jeden Tag. 

Refrain 

Amerika, Amerika, es ist fast alles größer da – Amerika, 

Amerika, drum blieb ich ein ganzes Jahr. 

Refrain 

In Asien, in Asien wächst Reis auf Feldern weit und breit 

– in Asien, in Asien da gibt es eine Regenzeit. 

Refrain 

Australien, Ozeanien, da lebt mein Freund ein Känguru – 

- Australien, Ozeanien, seitdem bin ich da ab und zu. 

Refrain 

Europa, Europa, da mache ich gerne Pause – Europa, 

Europa, da fühl ich mich zu Hause. 
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Die kleine Quak-Quak-               kennt alle Kontinente. Sie flog schon um  

die ganze      und hat uns von ihrem Flug erzählt.  

(Refrain) 

In Afrika, in Afrika da gehen          auf die Jagd – in Afrika, in Afrika  

scheint die        jeden Tag. 

Refrain 

Amerika, Amerika, es ist fast alles großer da – Amerika, Amerika, drum  

blieb ich ein ganzes      . 

Refrain 

In Asien, in Asien wächst Reis auf Feldern weit und breit – in Asien,  

in  

Asien da gibt es eine        zeit. 

Refrain 

Australien, Ozeanien, da lebt mein                  ein Känguru – Australien,  

Ozeanien, seitdem bin ich da ab und zu. 

Refrain 

Europa, Europa, da mache ich gerne Pause – Europa, Europa, da fühl ich 

 mich zu             
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III. PODSUMOWANIE I EWALUACJA 

1. Uczniowie czytają krótkie wypowiedzi. Na podstawie zdobytej wiedzy 

podczas lekcji zaznaczają, czy dana wypowiedź jest prawdziwa (P)  

czy fałszywa (F). Po wykonaniu zadania nauczyciel podaje prawidłowe 

odpowiedzi. 

➢ In Amerika leben viele Kängurus.    P F 

➢ Ich wohne in Europa.    P F 

➢ In Asien wächst Reis auf Feldern.   P F 

2. Zakończenie lekcji i pożegnanie. 

 

 

 
Katarzyna Muszalik 
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ROKSANA SOBINA 

 

Das kann ich schon.  

Powtórzenie z Nearpodem na języku niemieckim. 

 

 

 

 

 

Roksana Sobina, 

nauczyciel języka niemieckiego,  

Zespół Szkół nr 1 

w Wodzisławiu Śląskim 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ 

Temat  To ja- przedstawiam się. Powtórzenie. 

Etap edukacyjny II – szkoła podstawowa 

Klasa 7  

Grupa wiekowa 13/14 lat 

Czas trwania 60 min 

Przedmiot Język niemiecki 

Dział tematyczny Wer bist du? 

Podręcznik Maximal 1 

Poziom biegłości językowej  A1 
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Cel ogólny:  

• utrwalenie materiału leksykalno- gramatycznego z rozdziału 1 

zakres tematyczny : Człowiek, dane personale. 

Cele szczegółowe: 

 Osiągnięcia uczniów w odniesieniu  

do podstawy programowej. Uczeń: 

Punkty podstawy 

programowej 

1. potrafi witać się i żegnać I.1, II.6 

2. potrafi przedstawiać się  

oraz przedstawiać inną osobę 

VI.1 

3. potrafi zadać pytanie o samopoczucie I.11, VI.2 

4. potrafi zadać pytanie o imię i nazwisko 

oraz udzielać takich informacji o sobie 

VI.1, VI.3 

 

5. potrafi zadać pytanie o miejsce 

zamieszkania oraz udzielać takich 

informacji o sobie 

III.4 

 

6. potrafi zadać pytanie o pochodzenie  

i wiek oraz udzielać takich informacji  

o sobie 

VI.1, XIII 

 

 

7. określa kontekst wypowiedzi  III.3 

 

8. znajduje w tekście określone 

informacje 

III.4 
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Przebieg lekcji 

 

1. Etap wstępny 

 

Sprawdzenie listy obecności, omówienie tematu i celów lekcji.  

Zasady pracy z Nearpodem 

 Nearpod działa w dwóch trybach: nauczyciel lub uczeń. Zaprojektowanie 

lekcji wymaga od nauczyciela założenia darmowego konta. Uczeń nie musi 

się rejestrować, aby wziąć udział w zajęciach. Wystarczy kliknąć w link 

przesłany przez nauczyciela. Nauczyciel kontroluje prezentację i decyduje, 
kiedy uczniowie powinni przejść do następnego slajdu lub do następnej 

strony interaktywnej. 

 

2. Realizacja zajęć/ Część zasadnicza. 

 

Praca z aplikacją Nearpod. 

 

Slajd 1 

Nauczyciel wysyła uczniom w oknie konwersacji (w Microsoft Teams) link 

do lekcji. Uczniowie wpisują w okienko swoje imię i klikają „join Session” 

(dołącz do lekcji). 
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Slajd 2 

Po dokonaniu tych czynności uczeń widzi pierwszy slajd lekcji, na którym 

znajduje się sala do nauki języka niemieckiego w Zespole Szkół nr 1  

w Wodzisławiu Śląskim. Uczniowie uczą się w tej klasie na co dzień. Została 

ona zaprojektowana przez byłych uczniów tej szkoły w ramach projektu 

„Deutsch hat Klasse”.  

Widok ze strony ucznia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widok ze strony nauczyciela:  
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Slajd 3 (Draw it) 

Nauczyciel uruchamia prezentację. W ramach rozgrzewki językowej 

wykonywane jest ćwiczenie. (typ aktywności - Draw it): Male die deutsche 

Flagge! Namaluj niemiecką flagę. Uczniowie otrzymują zestaw narzędzi  

do rysowania, dzięki którym mogą wykonać rysunek. Po zakończeniu 

zadania należy kliknąć submit. Nauczyciel na swoim ekranie widzi prace 

wszystkich uczniów. Można je powiększyć i udostępnić uczniom. Jest to 

doskonała okazja wzmocnienia pozytywnego uczniów-przekazanie 

informacji, że zadanie zostało wzorcowo wykonane i może stanowić 

przykład dla innych. 

Widok ze strony ucznia: 

 

 

 

 

 

 

Widok ze strony nauczyciela 
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Slajd 4 (Poll – pytanie ankietowe) 

Za pomocą aktywności Poll, uczniowie mogą zobaczyć na ekranie pytanie: 

Was ist die Hauptstadt von Deutschland? Co jest stolicą Niemiec? Wybierają 

jedną z trzech możliwych odpowiedzi. Jest to krótkie uzupełnienie 

poprzedniego zadania. Nauczyciel podsumowuje, przypomina barwy 

niemieckie oraz (jeśli czas na to pozwala) może opowiedzieć  

o najważniejszych i najbardziej atrakcyjnych zabytkach  w Berlinie. 

Slajd 5,6 

Na kolejnych slajdach znajdują się podstawowe formy powitania  

oraz pożegnania. Nauczyciel pyta uczniów o ich znaczenie, wspólnie 

powtarzają wymowę tych zwrotów. 
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Slajd 7 (Collaborate Board – tablica) 

Kolejnym elementem lekcji jest praca w oparciu o tak zwaną tablicę 

współpracy. Zadanie uczniów polega na wpisaniu znanych im form 

powitania i pożegnania w języku niemieckim i umieszczeniu ich na wspólnej 

tablicy. Ćwiczenie tego typu jest bardzo lubiane przez uczniów. Tablica 

bardzo szybko zapełnia się propozycjami uczniów przedstawionymi  

na karteczkach . Dodatkową atrakcją jest możliwość zaznaczania serduszek 

w pracach kolegów i koleżanek.  
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 Slajd 8 

W kolejnym slajdzie znajdują się liczebniki 0-12. Nauczyciel utrwala  

z uczniami liczby, sprawdza również znajomość liczebników 13-20.  
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Slajd 9 (Matching Pairs) 

Kolejne zadanie polega na połączeniu w pary utrwalonych wcześniej liczb. 

W tym czasie na ekranie nauczyciela wyświetla się raport z wynikami. 

Może on obserwować postępy w pracy uczniów, liczbę podjętych przez 

nich prób wykonania zadania.  

Slajd 10 

Pojawia się slajd informujący, że w kilku następnych aktywnościach 

utrwalana będzie gramatyka. Nauczyciel krótko wyjaśnia, które zagadnienia 

gramatyczne będą powtarzane.  

Slajd 11 

Nauczyciel przypomina uczniom zasady odmiany czasowników w liczbie 

pojedynczej. Wspólnie z uczniami odmienia przykładowe czasowniki 

regularne. 
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Slajd nr 12 (Time to climb – quiz/gra) 

W celu sprawdzenia znajomości odmiany czasowników w liczbie 

pojedynczej, nauczyciel otwiera kolejną stronę prezentowanej lekcji. Tym 

razem uczniowie otrzymują do rozwiązania quiz – wyścig. Nauczyciel 

dokonuje wyboru miejsca wyścigu, pyta o preferencje uczniów i zgodnie  

z nimi wybiera jedną z trzech dostępnych w grze opcji: kosmos, podwodny 

świat lub Himalaje. Uczniowie wybierają postać gracza, a nauczyciel 

rozpoczyna grę. Pojawiają się kolejno zdania z lukami, uczniowie mają 

zaznaczyć prawidłowo odmieniony czasownik. Ci, którzy prawidłowo 

wykonają zadanie awansują, przesuwając się w górę. Wygrywa uczeń, który 

najszybciej prawidłowo rozwiązał quiz.  
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Slajd 13 

Kolejny slajd służy do powtórzenia szyku zdania. Nauczyciel przypomina 

zasady budowy zdania oznajmującego oraz pytającego, wyjaśnia miejsce 

orzeczenia oraz podmiotu. 

 

Slajd 14 (Draw it) 

Kolejne zadanie polega na podkreśleniu podmiotu w prezentowanych 

zdaniach. Każdy uczeń pracuje indywidualnie, nauczyciel natomiast ma 

możliwość monitorowania ich pracy, na bieżąco poprawia błędy, udziela im 

pomocy.  
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Widok od strony ucznia: 

 

Widok do strony nauczyciela: 
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Slajd 15 (Draw it) 

Kolejne zadanie nakierowane jest na utrwalenie zaimków pytających. 

Korzystając ponownie z aktywności „Draw it” , uczniowie muszą połączyć 

odpowiedni zaimek pytający z resztą zdania pytającego. Nauczyciel, 

podobnie jak w poprzednim zadaniu, ma wgląd w prace uczniów, może  

na bieżąco kontrolować poprawność wykonania zadania.  

 

Widok od strony ucznia: 
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1. Podsumowanie i ewaluacja 

Slajd 16, 17 (Quiz) 

Quiz jest ostatnim zadaniem utrwalającym dotychczas przedstawiane treści  

i składa się z sześciu pytań: 

- Wie heißt du? 

- Wie alt bist du? 

- Wer bist du? 

- Wo wohnst du? 

-Woher kommst du? 

- Wie geht’s? 

Warunkiem pozytywnego ukończenia quizu jest udzielenie prawidłowej 

odpowiedzi na wszystkie pytania.  

 

Widok od strony ucznia: 
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Widok od strony nauczyciela: 

 

 

Slajd 18 (Poll) 

Uczniowie proszeni są o udzielenie odpowiedzi na pytanie 

ewaluacyjne/ankietowe: Czy dzisiejsza lekcja była pomocna w utrwaleniu 

materiału? Każdy odpowiada indywidualnie, nauczyciel w tym celu włącza 

opcje: ukryj imiona. Pokazuje uczniom podsumowanie. 

Slajd 19 (Collaborate Board) 

Ostatnim elementem lekcji jest wspólne uzupełnianie tablicy współpracy 

poprzez udzielanie odpowiedzi na pytanie:  

Wie fühlst du dich jetzt? Jak się teraz czujesz?  

Nauczyciel prowadzi luźne rozmowy z uczniami dotyczące ich 

samopoczucia, emocji związanych z przeprowadzoną lekcją. 
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Slajd 20 

Nauczyciel dziękuje uczniom za zaangażowanie oraz aktywną pracę.  

 

Roksana Sobina 
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NANA GVELESIANI 

 

Chory, zdrowy, niezdrowy.  

 

 

 

 

 

Nana Gvelesiani 

ქართულ-ამერიკული სკოლა. 
Georgian-American school. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1pTMdbNe6VzvUaSrgFzKpWtz

WVynySkzL/view?usp=sharing 

Nana Gvelesiani 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1pTMdbNe6VzvUaSrgFzKpWtzWVynySkzL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pTMdbNe6VzvUaSrgFzKpWtzWVynySkzL/view?usp=sharing

