
                                         
SCENARIUSZ LEKCJI J ĘZYKA ANGIESLKIEGO DLA KLASY SZÓSTEJ 
 
 
 
TEMAT:   PERSONALITY – VOCABULARY 
 
CELE:    

1. Uczeń potrafi czytać dla uzyskania konkretnych informacji 
2. Uczeń zna słownictwo opisujące charakter człowieka 
 

 
 
METODA: asymilacji wiedzy, praktyczna 
 
FORMA PRACY: przyst ępności, systematyczności 
 
TYP LEKCJI: indywidualna,  w grupach 
 
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: kopie z tekstami, karteczki ze słownictwem, zdjęcia 
 
 

1. Uczeń zapoznaje się ze słownictwem opisującym charakter człowieka 
 

• umieszczenie kolorowych karteczek ze słownictwem na tablicy 
• przećwiczenie wymowy 
• uczniowie grupują przymiotniki na dobre i na złe cechy charakteru 

 
 
                

               GOOD      BAD   
 

• CREATIVE    * SHY 
• AMBITIOUS     * TEMPERAMENTAL 
• EMOTIONAL    * JEALOUS 
• HONEST     * LAZY 
• OPEN      * CRUEL 
• SENSITIVE      * MATERIALISTIC 
• LOYAL     * TWO-FACED 
• HANDSOME     * BOASTFUL 
• PUNCTUAL     * RUDE 
• CALM     * STUBBORN 
• ROMANTIC     * SPOILT 
• REALISTIC     * MEAN 
• CHEERFUL     * SELFISH 
• PATIENT      
• SENSIBLE 
• SOCIABLE 



• RELIABLE 
• MODEST 
• FRIENDLY 

 
 

2. Każdy z uczniów otrzymuje teksty z sześcioma opisami różnych osób. Dziewczynki 
otrzymują kopie zatytułowane ‘FOR GIRLS.FIND YOUR IDEAL MAN’ , gdzie 
opisy dotyczą chłopców. Chłopcy natomiast otrzymują kopie zatytułowane ‘FOR 
BOYS. FIND YOUR IDEAL WOMAN’  ,gdzie opisanych zostało sześć dziewczyn. 
Zadaniem uczniów jest przeczytać teksty, które zawierają poznane wcześniej 
przymiotniki. Teksty są tłumaczone w przypadku niejasności. Po ich przeczytaniu 
każdy z uczniów decyduje się na wybór tylko jednej z opisanych osób, którą uważa za 
najbardziej interesującą. Po dokonaniu wyboru uczeń może zobaczyć tę osobę na 
wcześniej przygotowanych zdjęciach. Są to wycinki z gazet – zdjęcia znanych 
osobistości, gwiazd kina lub przypadkowych osób. 

 
 
                            FOR GIRLS. FIND YOUR IDEAL MAN 

 
PERSON 1 
I am a shy person. I like girls but I don’t 
know how to talk to them. 
I like science-fiction films and pop music. I 
read books in my free time. 
 

 
PERSON 4 
My deepest dream is to travel round the world. 
I am 15 and I try to be creative in my life. I 
sometimes have some crazy ideas. People say 
that I am ambitious and emotional. 

 
PERSON 2 
I am 18. I live in a big city. I like going to 
discos. I am an outgoing and temperamental 
person. I love girls and they love me.  
I would like to meet a tall girl with blond 
hair and a nice smile 

 
PERSON 5 
I am 17. I’m a tall and handsome boy. I love 
nice clothes, cars and discos. In my opinion 
cinema and books are boring. There are many 
other things to do. So, let’s party! 

 
PERSON 3 
I am an open person. I love meeting new 
people. I think the best person is the one that 
is honest, sensitive and loyal. I hate two-
faced and boastful people. I’m romantic and 
if I fell in love with a girl, I”ll give her 
everything. 

 
PERSON 6 
I learn hard to be a film critic. Film is my 
passion. I want a girl who will share interests 
with me. I think we should  be realistic in our 
lives.  

 
 
 
 



                             FOR BOYS. FIND YOUR IDEAL WOMAN 

 
PERSON 1 
 
I am a shy person. I learn in a primary school 
but I don’t have many friends. People say 
that I’m secretive and calm. I’d like to have a 
boyfriend but I don’t know how to find him.  

 
PERSON 4 
 
I am 14 and I like going to discos with my 
friends. I watch films on TV in my free time. I 
would like to have a tall and nice boyfriend 
who has lots of ideas for life. 

 
PERSON 2 
 
The most important thing for me is to have 
some friends – loyal friends. I am an 
outgoing and temperamental girl. I am 
interested in films and travelling. I’m not 
materialistic because money doesn’t bring 
happiness. 

 
PERSON 5 
 
I am fifteen-year old girl with long legs, blond 
hair and blue eyes. I had a lot of boyfirends 
but I’d like to meet somebody else. My future 
boy friend must be tall and he has to have a 
sense of humor. 

 
PERSON 3 
 
I dream of being a model. This profession 
will be the most important thing in my life. I 
am ambitious and I want to earn a lot of 
money. I love nice clothes and pop music.  

 
PERSON 6 
 
My wish is to be a doctor. I like helping 
people. I am ambitious and I usually get what I 
want. I don’t have many friends as I don’t 
have time for them. I learn all the time. 

 
 

3. Podsumowanie lekcji 
• w celu utrwalenia poznanego słownictwa klasa dzielona jest na dwie grupy – 

na dziewczynki i na chłopców. Każda grupa wybiera jednego przedstawiciela, 
który ma za zadanie odczytać podane słowo w języku polskim i potwierdzić, 
czy jego grupa podała dobre tłumaczenie wyrazu, czy też złe. Członkowie 
poszczególnych grup mogą się wspólne naradzić zanim podadzą ostateczną 
odpowiedź. Za każdą poprawną odpowiedź przyznawany jest jeden punkt. 

• podliczenie uzyskanych punktów i ogłoszenie grupy zwycięskiej.  
 


