
SCENARIUSZ LEKCJI 

 

Imię i nazwisko nauczyciela: Bożena Komosińska 

Klasa: VI. 

Temat: Welcome to Londyn. Zapraszamy do Londynu. 

Cele operacyjne: 

- uczeń zna najsłynniejsze miejsca i budowle londyńskie, rozpoznaje je na ilustracjach: 

Houses of Parliament, Tower Bridge, Tower of London, Buckingham Palace, London Eye, 

Trafalgar Square, Westminster Abbey, St Paul’s Cathedral,  

- uczeń opanował słownictwo z zakresu:  

world heritage site- miejsce, które jest światowym dziedzictwem kultury 

capital- city- stolica 

iconic- symboliczny 

landmark- charakterystyczny obiekt 

royal residence- królewska rezydencja 

tower- wieża 

bridge- most 

bell- dzwon 

House of Parliament- Izba Parlamentu 

House of Lords- Izba Lordów 

House of Common- Izba Gmin 

prison- więzienie 

Crown Jewels- królewskie klejnoty 

warden- strażnik 

soldier- żołnierz 

guard- strzec 

square- plac 

battle- bitwa 

defeat- pobić 

burial site- miejsce pochówku 

bishop- biskup 

- uczeń czyta ze zrozumieniem opisy miejsc i budowli łączy je z odpowiednimi ilustracjami. 

- uczeń uzupełnia zdania na podstawie przeczytanych tekstów. 



Ćwiczone sprawności językowe:  

- słuchanie ze zrozumieniem 

- czytanie ze zrozumieniem 

- pisanie 

Metoda: 

- prezentacja multimedialna 

- metoda komunikacyjna 

Formy pracy na lekcji: 

- praca z całym zespołem klasowym (lockstep) 

- praca w parach (pairwork)  

Środki dydaktyczne: 

- pocztówki i foldery z Londynu 

- prezentacja multimedialna- komputer, projektor, ekran 

- zestaw słownictwa ( do wklejenia do zeszytu) 

- Go for Poland 2 – ćwiczenia ucznia 

Tok lekcji:  

I. Rozgrzewka (Warm up) 

Burza mózgów (brainstorm)- uczniowie podają nazwy miejsc i zabytków związanych z 

Londynem, cokolwiek, co kojarzy im się z tym miastem. 

II. Prezentacja (Presentation) 

Nauczyciel przedstawia najznamienitsze obiekty Londynu, posługując się prezentacją 

multimedialną. Uczniowie słuchają i zapisują nazwy obiektów. 

III. Ćwiczenia (Practice) 

1. Nauczyciel rozdaje uczniom widokówki i foldery z prezentowanymi wcześniej 

obiektami, uczniowie rozpoznają i nazywają je (pairwork) 

2. Nauczyciel rozdaje uczniom wcześniej przygotowane i wydrukowane słownictwo, do 

wklejenia do zeszytu. Ćwiczy z uczniami wymowę (drill), uczniowie zapamiętują 

poznane słowa. 

3. Uczniowie czytają teksty w podręczniku i łączą je ze zdjęciami: ćw. 1 str. 78 (AB) 

(pairwork). 

4.  Uczniowie czytają teksty ponownie i uzupełniają zadnia w ćw. 2 str. 78 (AB) 

(pairwork) 

IV. Podsumowanie: Przypomnienie zaprezentowanych miejsc i obiektów. 

V. Praca domowa: ćw. 3 str. 78 (AB)  



 

 

 
 


