
 
SCENARIUSZ ZAJĘĆ:  A TRIP TO LONDON 
 
Cele edukacyjne: 

•  poznanie najciekawszych miejsc i zabytków Londynu 
•  rozwijanie umiejętności korzystania z materiałów autentycznych – czasopisma, 

przewodniki, mapy, Internet 
•  kształcenie umiejętności pracy w zespole 

 
Metody / Techniki: 

•  praca z tekstami autentycznymi 
•  prezentacji opracowanych materiałów 

 
Formy pracy: 

•  w parach 
•  w grupach  
•  całą klasą 

 
Pomoce dydaktyczne: 

•  czasopisma 
•  mapa Londynu 
•  przewodniki turystyczne 
•  zdjęcia 
•  strony internetowe  

 
Przebieg zajęć: 
 

•  Uczniowie, korzystając z przygotowanych materiałów o Londynie, wymieniają nazwy 
znanych im miejsc i zabytków. Zapisują je na tablicy, a jeden z uczniów dodatkowo 
zapisuje każde miejsce na oddzielnej kartce, np.  Buckingham Palace, Tower of 
London, Big Ben, Madame Tussauds, London Eye, National Gallery, Tate Modern, St. 
Paul’s Cathedral, British Museum, Natural History Museum, Science Museum, 
Westminster Abbey, Piccadily Circus, London Planetarium, Houses of Parliament itd. 

       
•  Uczniowie zostają podzieleni na zespoły. Każdy zespół tworzy biuro turystyczne,  

a  uczniowie wcielają się w role przewodników po Londynie. Uczniowie losują  
wcześniej przygotowane kartki z nazwami różnych ciekawych miejsc Londynu. 
(ilość do uzgodnienia w zależności od liczby zespołów, możliwości uczniów).            

 
•  Zadaniem  każdego biura turystycznego jest zdobycie informacji o wylosowanych 

miejscach i przygotowanie prezentacji  tych miejsc reszcie klasy. 
           Uczniowie korzystają z różnych źródeł – książek, przewodników, stron internetowych,  
 
           np. www.londoneye.com, www.hrp.org.uk , www.tate.org.uk ,  
                 www.npg.org.uk , www.thebritishmuseum.ac.uk ,  
                 www.towerbridge.org.uk , www.madame-tussauds.com  
                 www.londontown.com/atracions  
                 www.woodlands-junior.kent.sch.uk  
      
                 

•  Prezentacja przygotowanych materiałów. Po prezentacji  uczniowie oceniają, która 
grupa  w najciekawszy sposób zaprezentowała swoją pracę. 



 
•  Uczniowie pracują w parach. Wybierają 5 najbardziej atrakcyjnych według nich 

miejsc w Londynie. (karta pracy 1) 
 

•  Następnie cała klasa wspólnie tworzy ranking 10 najciekawszych miejsc.  
           (karta pracy 2) 
 

•  Zakończenie:  
 

           Uczniowie odpowiadają na pytanie: Which of these things do you like doing? 
           używając zdań z love / like / don’t like / hate / don’t mind + ing. 
 
           1. go to museums 
           2. go to art galleries 
           3. visit historic buildings 
           4. visit churches 
           5. go to parks 

  
 
KARTA PRACY 1 
 
Imagine you are on holidays in London with your friend. You only have time 
to visit five places. Talk to your friend and decide which places you would  
like to visit. 
 
Useful structures: 
How about .............................................................? 
Let’s ....................................................................... 
I’d rather ................................................................. 
I like ....................................................................... 
I don’t like .............................................................. 
 
Write your answers here. 
 
Let’s go to   ............................................................ 
 
                    ............................................................ 
 
                    ............................................................ 
 
                    ............................................................ 
 
                    ............................................................ 
 
 
 
 
 
 
 



KARTA PRACY 2 
 
 
 
 

LONDON’S TOP 10 TOURIST SPOTS 
 
 
 1.  ....................................................................................................... 
 
 2.  ....................................................................................................... 
 
 3.  ....................................................................................................... 
 
 4.  ....................................................................................................... 
 
 5.  ....................................................................................................... 
 
 6.  ....................................................................................................... 
 
 7.  ........................................................................................................ 
 
 8.  ........................................................................................................ 
 
 9.  ........................................................................................................ 
 
10.  ....................................................................................................... 
 
 


