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SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Klasa: II szkoły średniej 

Temat lekcji: ‘Inspiration – Why sleep is the best medicine?’ 

 

Cele: 

 Utrwalenie zasad stosowania czasu Past Continuous; 

 Porównanie zastosowań czasów Past Continuous i Past Simple; 

 Wzbogacanie zasobu słownictwa; 

 Rozwijanie sprawności czytania ze zrozumieniem; 

 Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem; 

 Rozwijanie strategii egzaminacyjnych; 

 Ćwiczenie prawidłowej wymowy; 

 Rozwijanie sprawności pisania; 

 Rozwijanie umiejętności korzystania ze słowników elektronicznych. 

 

Metody: 

Praca z tekstem, metoda komunikacyjna, metoda gramatyczno-tłumaczeniowa, pogadanka. 

 

Środki dydaktyczne: 

•  komputery podłączone do Internetu wraz ze słownikami elektronicznymi 

•  kserokopia z listą angielskich, angielsko-polskich słowników elektronicznych, 

korpusów, wyszukiwarek konkordancji (załącznik)   

•  magnetofon z nagranym tekstem 

•  tablica interaktywna 

•  podręcznik: McKonlay, S., Hastings, B., Galbarczyk, M. (2006).  Matura Pre-

Intermediate Student’s Book + Workbook. Edinburgh: Pearson Longman.  

•  zeszyty. 

 

Przebieg lekcji: 

1. Po czynnościach organizacyjnych (sprawdzenie listy obecności, odnotowania 

nieobecnych i spóźnionych nauczyciel zbiera ćwiczeniówki, które uczniowie mieli 

wypełnić w domu i oddać do sprawdzenia; 
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2. Nauczyciel prosi uczniów o wejście na stronę internetową wybranych słowników 

elektronicznych, zarówno polsko-angielskich, jak i angielsko-angielskich, a następnie 

informuje o zasadach korzystania ze słownika elektronicznego; 

3. Nauczyciel sprawdza ćwiczenia z podręcznika, które były zadane jako praca domowa; 

Nauczyciel rozmawia z uczniami na temat snu; 

4. Uczniowie czytają po cichu tekst i orientują się, o czym jest tekst i odpowiadają na 

pytania nauczyciela dotyczące tekstu; 

5. Następnie uczniowie słuchają tego tekstu z płyty; 

6. Nauczyciel prosi uczniów o zaznaczenie w tekście przedstawionym na tablicy 

interaktywnej fragmentów tekstu, w których są przedstawione zalety i wady snu.   

7. Po wysłuchaniu tekstu rozpoczyna się dyskusja na temat tekstu sterowana pytaniami 

nauczyciela. Nauczyciel pyta o zalety snu dla organizmu ludzkiego; 

8. Uczniowie odpowiadają na pytania, próbując odpowiedzieć na pytania: ‘Why sleep is 

the best medicine?’ (strona 34 w podręczniku). Uczniowie przytaczają fragmenty 

tekstu, które opisują zalety snu;  

9. Każda przytoczona przez uczniów wypowiedź jest odczytywana jeszcze raz przez 

nauczyciela i tłumaczona na język polski; 

10. Kolejnym etapem jest praca uczniów z tekstem, podczas której uczniowie sprawdzają 

nowe struktury gramatyczno-leksykalne w słowniku elektronicznym; 

11. Po upływie określonego czasu nauczyciel odpytuje uczniów z nowo poznanych 

słówek podając angielskie słowo. Zadaniem uczniów jest podać polski odpowiednik; 

12. Nauczyciel zadaje i wyjaśnia pracę domową  –  napisać tekst o zaletach snu; 

ćwiczenia 1, 2, 4, 5/35. 

13. Nauczyciel powtarza wraz z uczniami materiał przerabiany na lekcji. 

 

 

 


