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SCENARIUSZ ZAJĘĆ 

1. Autor(a) Elżbieta Domin 

2. Etap edukacyjny II etap edukacyjny klasa 7 

3. Przedmiot język angielski 

4. Temat: Podróżowanie - pytanie o drogę 

5. Cele zajęć Uczeń zadaje pytania oraz uzyskuje w języku obcym informacje i 

wyjaśnienia w zakresie poruszania się w nowym dla siebie miejscu 

6. Szczegółowe cele zajęć wraz z odwołaniem do podstawy programowej: 

Uczeń: 

- posługuje się podstawowym zasobem środków językowych umożliwiającym 

realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematu: podróżowanie i 

turystyka (orientacja w terenie, zwiedzanie); 

- reaguje w typowych sytuacjach: uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia; 

- posiada świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość 

międzykulturową. 

- współdziała w grupie 

- korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym 

- przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach 

wizualnych 

(mapach, symbolach, piktogramach) lub audiowizualnych (filmach, 

reklamach) - stosuje zwroty grzecznościowe 

7. Kompetencje kluczowe: 

-porozumiewanie się w języku ojczystym 

-porozumiewanie się w języku obcym 

-kompetencje społeczne 

-kompetencje informatyczne 

-umiejętność uczenia się 

8. Metody i formy pracy: 

- metoda odwróconej klasy 

- metoda sytuacyjna 

- odgrywanie ról 

- gry dydaktyczne 

- film 

- praca indywidualna 

- praca grupowa 



 

 

9. Wykorzystane środki dydaktyczne: 

-film https://www.youtube.com/watch?v=4OY-ocBAZEM 

-Voki https://tinyurl.com/yfv6ta7z 

-prezentacja Nearpod https://share.nearpod.com/gzZhQBglEeb (Open Ended 

Question,  Fill in the blanks, Matching Pairs) 

-mapa 

https://i.pinimg.com/originals/34/22/10/342210644e339f0a519146f5396102d8.pn

g 

-podręcznik: Steps Plus dla klasy VII, J. Walkden, C. de la Mare, C. Leonard, 

-zeszyt ćwiczeń: Steps Plus dla klasy VII, H. Gomm 

10. Przebieg zajęć: Etap I. Doświadczenie 

Uczniowie mieli w domu obejrzeć film: https://www.youtube.com/watch?v=4OY-

ocBAZEM 

Etap II. Refleksja 

Powitanie, sprawdzenie listy obecności i pracy domowej 

Przedstawienie tematu lekcji https://tinyurl.com/yfv6ta7z 

Rozmowa nt. obejrzanego filmu 

Zapisanie wniosków na tablicy Collaborate Board (slajd 3 w Nearpod) 

https://share.nearpod.com/gzZhQBglEeb 

Etap III. Teoria 

● Pytania do uczniów: 

Jak zapytać o drogę? 

Jak zapytać o położenie konkretnego miejsca, do którego chcemy dotrzeć? 

Jakie odpowiedzi dotyczących poruszania się w terenie możemy 

usłyszeć? O jakich zwrotach grzecznościowych musimy pamiętać? 

● Korzystamy z podręcznika i zeszytu ćwiczeń w celu utrwalenia poznanych 

zwrotów: 

podręcznik - strona 82, zadania 5 i 6 zeszyt ćwiczeń - 

strona 60, zadanie 2 oraz strona 61, zadanie 3 i 4 

Etap IV. Praktyka 

Ćwiczenia w aplikacji Nearpod https://share.nearpod.com/gzZhQBglEeb 

11. Informacje dodatkowe: 

W trakcie lekcji prowadzonej zdalnie nauczyciel udostępnia prezentację w Nearpod 

na żywo. 
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12. Lista załączników: 

brak załączników 


