
SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z 
WYKORZYSTANIEM TIK 

 
Temat: Around town. How can I get to …? 

 
Klasa: VII 
 
Czas: 45 min 
 
Cel główny lekcji: zapoznanie uczniów z podstawowymi zwrotami 
używanymi w celu wskazywania drogi oraz z nazwami popularnych 
miejsc w mieście z wykorzystaniem technologii informacyjno-
komunikacyjnej 
 

Cele szczegółowe: 
 

Uczeń: 
1.zna nazwy popularnych miejsc w mieście 
2.potrafi zapytać o drogę do danego miejsca 
3.potrafi operować zwrotami używanymi w celu wskazywania      
   drogi 
4.rozumie treść nagrania oraz potrafi odnaleźć w nim odpowiednie   
   informacje 
 
Formy pracy: 
 
zbiorowa, w parach, indywidualna 
 
Metody pracy: 
 
prezentacja, audiowizualna, audiolingwalna, komunikacyjna 
 
Środki dydaktyczne: 
 
sprzęt multimedialny: komputer z dostępem do internetu, głośniki, 
tablica interaktywna, zasoby multimedialne 
 

        Przebieg lekcji Czas Czynności uczniów i nauczyciela 

Czynności 
organizacyjne 
 

5 min 1.Powitanie uczniów 
2.Sprawdzenie listy obecności 
3.Zapisanie tematu lekcji: Around town. How 
can I get to …? 
 



Wprowadzenie 
do tematu 
 

5 min Nauczyciel informuje uczniów co będzie 
tematem lekcji 
oraz przedstawia cele lekcji. 
 

Prezentacja i 
ćwiczenia 
językowe 
 

30 min 1.Nauczyciel prezentuje słownictwo część 1 
Around town: 
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/voc
abulary/beginner-vocabulary/around-town 
2.Uczniowe powtarzają słowa, a następnie 
dopasowują nazwy do obrazków metodą 
prób i błędów. Następnie, uczniowie 
wykonują ćwiczenia pod prezentacją. 
3. Nauczyciel prezentuje słownictwo część 2 
Places in a town: 
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/voc
abulary/beginner-vocabulary/places-town 
4. Uczniowe ponownie powtarzają słowa, a 
następnie dopasowują nazwy do obrazków 
metodą prób i błędów. Następnie, wykonują 
ćwiczenia pod prezentacją. 
5.Nauczyciel wprowadza na tablicy 
słownictwo związane ze wskazywaniem 
drogi. Uczniowie powtarzają wyrażenia za 
nauczycielem, a w dalszej kolejności, 
podczas wzajemnej interakcji w parach 
wykonują polecenia wyrażone za pomocą 
poznanych zwrotów. 
6.Uczniowie odsłuchują prezentację 
multimedialną po raz pierwszy 
Giving directions: 
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skill
s/listening/elementary-a2-listening/giving-
directions. 
Podczas słuchania nagrania uczniowie 
wykonują pierwsze ćwiczenie sprawdzające 
zrozumienie treści nagrania. 
7.Podczas kolejnego wysłuchania nagrania 
uczniowie wykonują drugie ćwiczenie. 
Wszystkie ćwiczenia znajdują się 
bezpośrednio pod prezentacjami 
multimedialnymi. 
 
 

Podsumowanie, 
zadanie 
pracy domowej 
 

5 min Podsumowanie lekcji - utwalenie poznanego 
słownictwa przez powtórzenia i tłumaczenia 
pl-ang, ang-pl. Zadanie pracy domowej: za 
pomocą poznanych zwrotów i wyrażeń uczeń 
opisuje swoją drogę z domu do szkoły. 

                                                                                           Scenariusz opracowała: Renata Karpińska 
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