
SCENARIUSZ  LEKCJI   
Z  JĘZYKA  ANGIELSKIEGO   

KLASA VI  
 
 
TEMAT LEKCJI : Christmas time. 
 Czas Świąt Bożego Narodzenia. 
 
CELE LEKCJI:  
 
- przypomnienie podstawowego słownictwa związanego z tematyką świąt Bożego 
      Narodzenia.  
- rozszerzenie słownictwa związanego z w/w tematyką 
- rozwijanie umiejętności czytania w celu ogólnego zrozumienia tekstu 
- rozwijanie umiejętności czytania w celu zdobycia szczegółowych informacji 
- rozwijanie umiejętności wyodrębnienia w tekście pożądanych informacji 
- rozwijanie umiejętności mówienia w języku angielskim 
- rozwijanie umiejętności czynnego komunikowania się (opis świąt) 
- powtórzenie budowy i zastosowania czasu Present Simple 
- rozwijanie umiejętności pisania (opis zwyczajów świątecznych) 
- rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu 
- rozwijanie umiejętności słuchania w celu wyszukania szczegółowych informacji 
- rozwijanie umiejętności opisu zwyczajów świątecznych państw Unii Europejskiej. 
 
 
CELE  OPERACYJNE : 
 POZIOM WIADOMOŚCI: 

 
Po zakończeniu lekcji uczeń zna: 
- słownictwo związanego z tematyką świąt Bożego Narodzenia.  

- zwyczaje świąteczne panujące w Wielkiej Brytanii oraz w Polsce 

- różnice w zwyczajach panujących w Wielkiej Brytanii oraz w Polsce 

- budowę czasu Present Simple 

-  
 POZIOM UMIEJĘTNOŚCI: 

 
Uczeń potrafi: 

- przeczytać poprawnie czytankę pt. „ Christmas” 

- zrozumieć przeczytany tekst 

- wyszukać odpowiednie słownictwo w wysłuchanych utworach muzycznych 

- czynnie zastosować słownictwo związane z tematem lekcji 

- mówić o zwyczajach świątecznych w Wielkiej Brytanii i w Polsce 

- opisać o zwyczaje świąteczne  Wielkiej Brytanii i w Polski 

- dostrzec różnice w w/w zwyczajach 

- dostrzec podobieństwa pomiędzy zwyczajami brytyjskimi a polskimi 
 
METODY NAUCZANIA : 
 



- słowa-klucze 
- burza mózgów 
- heureza (ćwiczeń praktycznych) 
- praca z tekstem  
- poszukująca (wypisywanie zwyczajów świątecznych) 
- elementy podawczej (nowe słowa) 
- praca z utworem muzycznym 
 
FORMY PRACY UCZNIÓW : 
 
- zbiorowa 
- indywidualna 
 
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 
 
- kserokopia czytanki pt. ”Christmas” (podręcznik „Friends” wyd. Longman) 
- karty pracy: krzyżówka 
- płyta CD z nagraniami kolęd 
- karty pracy (tabelka) 
 
PRZEBIEG LEKCJI :  
 
1.Rozgrzewka językowa 
•  Burza mózgów – uczniowie podają swoje skojarzenia związane z tematem lekcji. 
•  Tworzenie mapy mentalnej do słowa – klucza: Christmas. 
 

 

 

 

                                                      CHRISTMAS 

 

 

 

 

 

2. Prezentacja materiału 

•  Uczniowie podpisują obrazki – słownictwo związane z tematyką bożonarodzeniową 
•  Uczniowie słuchają kolęd pt. „Silent Night” oraz „Santa Claus is coming to town”, wypisują 

słownictwo związane ze świętami. 
•  Poszczególni uczniowie na głos czytają czytankę pt. „Christmas”. 
•  Uczniowie wypisują nowe słowa i zwroty do zeszytów. 
 

 

 

3. Ćwiczenia wdrażające 

•  Uczniowie uzupełniają tabelę, wpisując do niej polskie zwyczaje świąteczne, angielskie 



zwyczaje świąteczne oraz wspólne zwyczaje, które są jednakowe w Polsce i Wielkiej Brytanii. 

 

CHRISTMAS 

IN  BRITAIN IN  POLAND 
IN  BRITAIN AND  

IN  POLAND 

Np. turkey carp Christmas tree 

presents in stockings 
presents under the Christmas 

tree 
decorating Christmas tree 

spending Christmas Eve at 

the parties at work  

spending Christmas Eve at 

home with a family 

preparing special  Christmas 

food 

pulling Christmas crackers 
the supper when the first star 

appears in the sky 
decorating a house 

eating Christmas pudding eating poppy seed cake sending  Christmas cards 

 

•  Uczniowie przypominają budowę i zastosowanie czasu Present Simple. Poszczególni uczniowie 

podają przykładowe zdania w tym czasie. 

 

4. Zastosowanie języka  

•  Uczniowie opowiadają o zwyczajach świątecznych występujących w Wielkiej Brytanii oraz 

Polsce, stosując w swych wypowiedziach czas Present Simple. 

•  Uczniowie piszą w zeszytach opis zwyczajów świątecznych panujących w Wielkiej Brytanii 

oraz Polsce, zwracając uwagę na występujące  tam różnice  i podobieństwa. 

 

5. Podsumowanie: 

Uczniowie rozwiązują krzyżówkę dotyczącą tematu lekcji. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
CHRISTMAS CROSSWORD 

 
 1      

 2      

 3        

4         

 5          

 6     

 7          

8      

 9       

 
 
 

1.  A traditional Christmas song. 
1. A Christmas decoration, with green, prickly leaves and red berries. 
2. A paper sweet that you pull after Christmas dinner. 
3. One of Santa’s animals. 
4. Something that children hang at the fireplace. 
5. Green, decorated with lights and baubles. 
6. You can kiss everyone standing under it. 
7. Santa … 
8. Santa travels in it. 

 

 

6. Praca domowa  

Opisanie zwyczajów świątecznych panujących w wybranym kraju Unii Europejskiej, porównując je 

ze zwyczajami polskimi. 

 

 

 



 


