
Scenariusz lekcji 

Klasa : 1 

Przedmiot : język angielski 

 Podczas zajęć z języka angielskiego nauczyciel bazuje na interaktywnej książce kompatybilnej z 

książką i ćwiczeniami uczniów . Książka jest  przystosowana do tablicy multimedialnej i umożliwia 

korzystanie z  interaktywnych kart obrazkowych, interaktywnych zadań, nagrań do książki ucznia i 

ćwiczeń oraz filmów. Dodatkowo wykorzystywane są zadania interaktywne, które można znaleźć online. 

Taki sposób pracy z  tablicą  multimedialną pozytywnie wpływa na płynny przebieg zajęć. 

 

KONSPEKT 

Blok tematyczny : The school concert. 

Zapis w dzienniku : Rozpoznajemy  i nazywamy przybory szkolne, mówimy rymowankę.  

Cel ogólny: Rozpoznawanie i nazywanie przyborów szkolnych, mówienie rymowanki. 

Główne słownictwo i struktury: pen, pencil, crayon, notebook, ruler, rubber, schoolbag; Where is my 

(pen)? It's here; bohaterowie kursu; kolory; liczby 1-10 

Metody i techniki pracy: podające – objaśnienie, pogadanka, metody programowane - tablica 

interaktywna, Metody praktyczne -ćwiczenia przedmiotowe 

Formy pracy: zbiorowa jednolita, indywidualna jednolita i zróżnicowana 

Środki dydaktyczne: interaktywna książka ucznia przystosowana do tablicy multimedialnej,   karty 

obrazkowe, interaktywne karty obrazkowe ,ćwiczenia interaktywne, przybory szkolne  

Przebieg zajęć: 

Powitanie 

 Nauczyciel wita dzieci mówiąc: Hello, children, uczniowie odpowiadają: Hello, teacher. 

 Odtwarzamy piosenkę Welcome. Dzieci śpiewają piosenkę i odgrywają jej treść. 

Główna część lekcji 

 Karty obrazkowe z bohaterami kursu: nauczyciel wkłada karty obrazkowe                             

z bohaterami kursu do materiałowej torby, uczniowie wyciągają karty z torby,           

pokazują je klasie i nazywają postaci. 

 Interaktywne karty z przyborami szkolnymi; Colin's cards, podczas zabawy                                   



z interaktywnymi kartami uczniowie odgadują nazwy przyborów szkolnych. 

 Karty obrazkowe z kolorami i liczbami 1-10: uczniowie chórem nazywają kolory                   

i podają liczby. Nauczyciel włącza stoper i podaje karty pojedynczo wybranemu dziecku, które 

przekazuje je dalej mówiąc odpowiednie liczby lub kolory. Ostatnia osoba oddaje karty 

nauczycielowi. Po otrzymaniu ostatniej karty nauczyciel podaje czas wykonania zadania. 

 Interaktywne Koło Fortuny : zadanie interaktywne, uczniowie kolejno podchodzą do tablicy i 

kręcą interaktywny kołem z przyborami szkolnymi. Uczeń musi podać nazwę przedmiotu na 

którym zatrzymało się koło. 

 Bingo cards:  Nauczyciel prosi uczniów o otwarcie książek mówiąc : Look look... uczniowie 

wspólnie z nauczycielem kończą hasło: open your books. Nauczyciel mówi: hej, hej... uczniowie 

kończą hasło: let's play a game! Dzieci zakrywają wybrane trzy zdjęcia z przyborami szkolnymi 

wyciętymi wcześniej kartami do bingo. Za pomocą interaktywnego Koła Fortuny uczniowie 

kolejno losują obrazki z przyborami i podają ich nazwy. Uczniowie zakrywają pozostałymi kartami 

do bingo wymieniane przybory. Gdy dziecko zakryje wszystkie zdjęcia woła: Bingo!  

 Colin's chant: Dzieci słuchają rymowanki i wskazują przybory na obrazku w książce. Jeden z 

uczniów podchodzi do tablicy multimedialnej i wskazuje obrazki na tablicy (książka 

interaktywna). Słuchamy rymowanki ponownie: dzieci mówią całą rymowankę razem z 

nagraniem. 

Zakończenie lekcji: 

 Nauczyciel podnosi kolejno przyniesione przez siebie przybory szkolne, poznane na lekcji, a 

uczniowie podają ich nazwy. 

 Korzystając z tablicy multimedialnej nauczyciel odtwarza piosenkę Goodbye, Bugs Team. Dzieci 

śpiewają piosenkę i odgrywają jej treść. 

 Nauczyciel żegna się z dziećmi, mówiąc: Goodbye, children. Uczniowie odpowiadają: Goodbye, 

teacher. 

 

 

Colin's cards : https://www.youtube.com/watch?v=TBDV3tj5J80 

https://www.youtube.com/watch?v=TBDV3tj5J80


 

Koło Fortuny: https://wordwall.net/pl/resource/734150/angielski/wheel-sparks-1-school-objects 

 

Łączenie w pary: https://wordwall.net/pl/resource/625126/school-objects 

https://wordwall.net/pl/resource/734150/angielski/wheel-sparks-1-school-objects
https://wordwall.net/pl/resource/625126/school-objects


Książka interaktywna: 

 

 

 


