
SCENARIUSZ ZAJĘĆ 
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 
 
TEMAT: Czas Present Perfect Simple – wprowadzenie. 
 
 
UCZESTNICY LEKCJI:  Uczniowie klasy I gimnazjum 

 
CEL GŁÓWNY:  zastosowanie czasu Present Perfect Simple w komunikacji 

                            językowej 

CELE OPERACYJNE: 

•  POZIOM WIEDZY: 

 uczeń zna: 

- zastosowanie czasu Present Perfect Simple 

- konstrukcję zdania twierdzącego w czasie Present Perfect Simple 

- konstrukcję zdania pytającego w czasie Present Perfect Simple 

- konstrukcję przeczenia w czasie Present Perfect Simple 

- budowę krótkich odpowiedzi w czasie Present Perfect Simple 

-  

•  POZIOM UMIEJĘTNOŚCI: 

 uczeń potrafi: 

- samodzielnie wyciągać wnioski odnośnie zastosowania czasu Present Perfect Simple 

- tworzyć zdanie twierdzące w czasie Present Perfect Simple 

- tworzyć pytanie w czasie Present Perfect Simple 

- układać przeczenie w czasie Present Perfect Simple 

- tworzyć krótkie odpowiedzi 

- poprawić błędy w zdaniach 

- wstawić czasownik w odpowiedniej formie czasu Present Perfect Simple 

- współpracować w grupie 

 

METODY PRACY: 

- poszukująca (samodzielne wyciąganie wniosków) 

- aktywizujące 

- heureza 

- niedokończonych zdań 



- elementy podawczej ( mini-wykład ) 

- gry dydaktyczne 

 

FORMY PRACY : 

- w grupach  

- indywidualna 

- zbiorowa 

- w parach 

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

- karty pracy: zdania do dokończenia; zdania do poprawienia; ( materiały kserograficzne ) 

- rozsypanka wyrazowa (czasowniki) 

 

PRZEBIEG LEKCJI:  

1.Rozgrzewka językowa 

•  Dopisywanie do podanych czasowników ich III formy – rozsypanka wyrazowa: 

(buy; fly; eat; drink; write; read;p leave; have; go; be; sleep) 

•  Tłumaczenie czasowników na język polski: 

 

2. Prezentacja materiału 

•  Nauczyciel opowiada o pani Smith, która właśnie wyjeżdża do Meksyku. Przed wyjazdem pani 

Smith zdążyła zrobić następujące rzeczy: 

She has bought a ticket. 

She has tidied her room. 

She has packed the suitcase. 

She has gone to the airport. 

Na podstawie przedstawionych zdań uczniowie samodzielnie dochodzą do wniosków odnośnie 

zastosowania czasu Present Perfect Simple. 

•  Uczniowie tworzą pytania, przeczenia i krótkie odpowiedzi do przedstawionych zdań. 

•  Uczniowie notują charakterystyczne słowa w tym czasie. 

 

3. Ćwiczenia wdrażające 

•  Uczniowie tworzą zdania w czasie Present Perfect Simple wstawiając czasowniki w nawiasie w 

odpowiedniej formie: 



Alice (be) at the cinema recently. 

They never (eat) snails. 

You (not see) this film.  

My parents (not write) the letter. 

He (get) a present? 

•  Uczniowie poprawiają błędy w zdaniach: 

They has drunk coffee. 

Sarah has went to the theatre lately. 

Where have the children sleep? 

Tom haven’t eaten Indian food. 

•  Uczniowie kończą zdania rozpoczęte przez nauczyciela: 

I have never .... 

I have  … recently. 

Have you ever … ? 

 

4. Zastosowanie języka  

•  Zgadnij gdzie ostatnio byłem: 

Uczniowie w grupach opisują jakieś miejsce gdzie ostatnio byli. Zadaniem pozostałych grup jest 

odgadnięcie jakie to miejsce. 

Where have I been? 

np.: I have seen the Nelson’s Column. I have walked in the Hide Park. I have looked at  

      Big Ben. I have visited Queen Victoria.  You have been in .... 

 

5. Praca domowa 

What have you done recently? - write 10 sentences. 


