
Scenariusz  lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej 

 

Przedmiot, klasa: język angielski, klasa IV 

Temat lekcji: Train your brain! – utrwalenie materiału z rozdziału 7. (podr. Brainy 4) 

 

Cel ogólny: 

1. Powtórzenie i utrwalenie materiału z rozdziału 7. (czynności codzienne, czynności 

czasu wolnego, czas Present Simple, podawanie czasu) 

Cele operacyjne: (podstawa programowa) 

1. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem 

środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz 

fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie 

tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych tj. czynności życia codziennego, 

określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego. 

2. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne: 2) opowiada 

o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z teraźniejszości; 3) przedstawia 

fakty z teraźniejszości; (określanie czasu, pytania i odpowiedzi dotyczące form 

spędzania czasu wolnego, czynności codziennych) 

3. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, mediów, 

instrukcji obsługi), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.  

4. Uczeń współdziała w grupie.  

 

Metody i formy pracy 

Praca w grupach, praca indywidualna, praca z wykorzystaniem telefonów komórkowych. 

Pomoce dydaktyczne 

Telefony komórkowe, tablica interaktywna, miękka piłka, zeszyty ćw.  

 

Przebieg zajęć: (skrótowo, w punktach) 

1. Powitanie uczniów, sprawdzenie obecności, wpis do dziennika. Przedstawienie celów 

zajęć.  

2. Vocabulary. Uczniowie wyciągają telefony, logują się do sieci. Wchodzą na stronę 

www.quizlet.live (TIK) i wpisują kod do gry. (nauczyciel musi wcześniej zalogować 

się na stronie www.quizlet.com i utworzyć zestaw ze słownictwem, które chce 

powtórzyć. Na lekcji włączyć tryb gry „live” i tym samym wygenerować kod do tej 

http://www.quizlet.live/
http://www.quizlet.com/


gry). Następnie uczniowie pogrupowani zostają w zespoły. Zespoły siadają razem. 

Każdy zawodnik w zespole ma telefon komórkowy, na którym wyświetlają się 

zadania do wykonania dla całego zespołu; (dopasowanie polskiego znaczenia do 

podanego angielskiego słówka/zwrotu); u każdego zawodnika są inne odpowiedzi 

dlatego muszą współpracować, aby wybrać prawidłową odpowiedź. Drużyna, która 

jako pierwsza udzieli 12 prawidłowych odpowiedzi wygrywa rundę. Przeprowadzamy 

3 rudy pytań. Po zakończeniu każdej rundy następuje podsumowanie (które 

słowa/zwroty uczniowie znają dobrze, które wymagają powtórzenia).  

3. Grammar. Uczniowie w dalszym ciągu korzystają z telefonów. Wchodzą na stronę 

www.kahoot.it. (TIK) i wpisują kod do gry.( nauczyciel musi wcześniej zalogować się 

na stronie www.kahoot.com i utworzyć własny zestaw lub wybrać z wielu dostępnych 

w bazie. Po włączeniu gry, na tablicy wyświetla się kod do gry. Ja wybrałam zestaw: 

https://create.kahoot.it/details/present-simple/416550fa-c813-4ba4-baa7-

afc6cdf39f24)  

Tym razem, każdy uczeń pracuje indywidualnie. Na tablicy wyświetlają się zdania 

z czasem Present Simple oraz 4 możliwości uzupełnienia tych zdań. Na 

wyświetlaczach telefonów wyświetlają się odpowiadające każdej z możliwości kolory 

i kształty. Uczniowie muszą jak najszybciej udzielić prawidłowej odpowiedzi. W grze 

jest 20 pytań, po każdym na tablicy wyświetla się ranking. Po zakończeniu uczniowie 

udzielają  informacji zwrotnej (learning, feeling, recommend) wciskając albo kciuk 

w górę lub w dół na swoich telefonach.  

4. Speaking. Na kole decyzyjnym (TIK) 

http://wheeldecide.com/index.php?c1=What+time+does+your+mum+get+up%3F&c2

=What+time+do+you+go+to+school%3F&c3=What+do+you+do+on+Saturdays%3F

&c4=What+time+does+your+friend+watch+TV%3F&c5=What+do+you+do+on+Sun

days%3F&c6=What+time+does+your+dad+have+breakfast%3F&c7=What+time+do

+you+have+dinner%3F&c8=What+do+you+do+in+the+morning%3F&c9=What+doe

s+your+sister%2Fbrother+do+in+the+evening%3F&c10=What+time+does+your+frie

nd+go+to+bed%3F&c11=What+time+do+you+brush+your+teeth%3F&time=5 

uczniowie losują pytanie i odpowiadają na nie. Uczniowie wybierają się nawzajem do 

odpowiedzi rzucając do siebie piłeczką.  

 

 

 

http://www.kahoot.it/
http://www.kahoot.com/
https://create.kahoot.it/details/present-simple/416550fa-c813-4ba4-baa7-afc6cdf39f24
https://create.kahoot.it/details/present-simple/416550fa-c813-4ba4-baa7-afc6cdf39f24
http://wheeldecide.com/index.php?c1=What+time+does+your+mum+get+up%3F&c2=What+time+do+you+go+to+school%3F&c3=What+do+you+do+on+Saturdays%3F&c4=What+time+does+your+friend+watch+TV%3F&c5=What+do+you+do+on+Sundays%3F&c6=What+time+does+your+dad+have+breakfast%3F&c7=What+time+do+you+have+dinner%3F&c8=What+do+you+do+in+the+morning%3F&c9=What+does+your+sister%2Fbrother+do+in+the+evening%3F&c10=What+time+does+your+friend+go+to+bed%3F&c11=What+time+do+you+brush+your+teeth%3F&time=5
http://wheeldecide.com/index.php?c1=What+time+does+your+mum+get+up%3F&c2=What+time+do+you+go+to+school%3F&c3=What+do+you+do+on+Saturdays%3F&c4=What+time+does+your+friend+watch+TV%3F&c5=What+do+you+do+on+Sundays%3F&c6=What+time+does+your+dad+have+breakfast%3F&c7=What+time+do+you+have+dinner%3F&c8=What+do+you+do+in+the+morning%3F&c9=What+does+your+sister%2Fbrother+do+in+the+evening%3F&c10=What+time+does+your+friend+go+to+bed%3F&c11=What+time+do+you+brush+your+teeth%3F&time=5
http://wheeldecide.com/index.php?c1=What+time+does+your+mum+get+up%3F&c2=What+time+do+you+go+to+school%3F&c3=What+do+you+do+on+Saturdays%3F&c4=What+time+does+your+friend+watch+TV%3F&c5=What+do+you+do+on+Sundays%3F&c6=What+time+does+your+dad+have+breakfast%3F&c7=What+time+do+you+have+dinner%3F&c8=What+do+you+do+in+the+morning%3F&c9=What+does+your+sister%2Fbrother+do+in+the+evening%3F&c10=What+time+does+your+friend+go+to+bed%3F&c11=What+time+do+you+brush+your+teeth%3F&time=5
http://wheeldecide.com/index.php?c1=What+time+does+your+mum+get+up%3F&c2=What+time+do+you+go+to+school%3F&c3=What+do+you+do+on+Saturdays%3F&c4=What+time+does+your+friend+watch+TV%3F&c5=What+do+you+do+on+Sundays%3F&c6=What+time+does+your+dad+have+breakfast%3F&c7=What+time+do+you+have+dinner%3F&c8=What+do+you+do+in+the+morning%3F&c9=What+does+your+sister%2Fbrother+do+in+the+evening%3F&c10=What+time+does+your+friend+go+to+bed%3F&c11=What+time+do+you+brush+your+teeth%3F&time=5
http://wheeldecide.com/index.php?c1=What+time+does+your+mum+get+up%3F&c2=What+time+do+you+go+to+school%3F&c3=What+do+you+do+on+Saturdays%3F&c4=What+time+does+your+friend+watch+TV%3F&c5=What+do+you+do+on+Sundays%3F&c6=What+time+does+your+dad+have+breakfast%3F&c7=What+time+do+you+have+dinner%3F&c8=What+do+you+do+in+the+morning%3F&c9=What+does+your+sister%2Fbrother+do+in+the+evening%3F&c10=What+time+does+your+friend+go+to+bed%3F&c11=What+time+do+you+brush+your+teeth%3F&time=5
http://wheeldecide.com/index.php?c1=What+time+does+your+mum+get+up%3F&c2=What+time+do+you+go+to+school%3F&c3=What+do+you+do+on+Saturdays%3F&c4=What+time+does+your+friend+watch+TV%3F&c5=What+do+you+do+on+Sundays%3F&c6=What+time+does+your+dad+have+breakfast%3F&c7=What+time+do+you+have+dinner%3F&c8=What+do+you+do+in+the+morning%3F&c9=What+does+your+sister%2Fbrother+do+in+the+evening%3F&c10=What+time+does+your+friend+go+to+bed%3F&c11=What+time+do+you+brush+your+teeth%3F&time=5
http://wheeldecide.com/index.php?c1=What+time+does+your+mum+get+up%3F&c2=What+time+do+you+go+to+school%3F&c3=What+do+you+do+on+Saturdays%3F&c4=What+time+does+your+friend+watch+TV%3F&c5=What+do+you+do+on+Sundays%3F&c6=What+time+does+your+dad+have+breakfast%3F&c7=What+time+do+you+have+dinner%3F&c8=What+do+you+do+in+the+morning%3F&c9=What+does+your+sister%2Fbrother+do+in+the+evening%3F&c10=What+time+does+your+friend+go+to+bed%3F&c11=What+time+do+you+brush+your+teeth%3F&time=5


5. Ewaluacja i ocena lekcji.  

Które ćwiczenie podobało/ nie podobało ci się na dzisiejszej lekcji? Narysuj  albo   

1. Quizlet  

2. Kahoot  

3. Koło decyzyjne   

Z którego zadania nauczyłem się/powtórzyłem najwięcej? Wpisz od 1 do 3. 1- najwięcej, 3 – 

najmniej.  

1. Quizlet  

2. Kahoot  

3. Koło decyzyjne   

 

6. Zadania domowe zeszyt ćw. str. 69/1-6 (wybierz trzy dowolne zadania i wykonaj je)  

 

Oprac. Ewa Stępień  


