
Scenariusz zajęć z języka angielskiego 

 

Klasa: 1a  

Data: 24.04. 2018 

Nauczyciel: Renata Zalewska 

Czas: 45 minut 

Temat: Powtórzenie materiału 

Zadania:  

 powtórzenie materiału – przybory szkolne, zabawki, części ciała, produkty spożywcze, dom 

 utrwalenie słownictwa 

 rozwijanie umiejętności mówienia w języku angielskim 

Pomoce: tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem, pacynki, karty obrazkowe, 

podręcznik NEW ENGLISH ADVENTURE 1,  

 

Wprowadzenie 

W czasie zajęć uczniowie utrwalają wcześniej poznane słownictwo wykorzystując 

oprogramowanie do kursu NEW ENGLISH ADVENTURE 1, gry online i inne dostępne w 

Internecie narzędzia edukacyjne, karty obrazkowe. Wygłaszają rymowanki i śpiewają 

piosenki.  

 

Przebieg zajęć 

1. Śpiewanie piosenki powitalnej Hello song 



2. Rozgrzewka językowa: liczenie chłopców i dziewczynek w klasie - How many boys 

and how many girls are there today? Let's count! 

Pytania Myszki Mickey i Minnie – Nauczyciel chodzi po klasie z pacynkami i zadaje 

pytania: 

- What's your name? How are you today? What's this? (karty obrazkowe) 

- What colour is it? What's your favourite colour, animal, toy? Do you like chicken? 

Do you like cake? 

3. Powtórzenie rozdziału: Face and Body parts - Look at the face and say: eyes, ears, 

nose, mouth, hair, teeth (interaktywne karty obrazkowe). Now look at me and name 

my body parts: head, tummy, body, arms, hands, fingers, legs, feet, toes. Tell me about 

your body: I've got ... 

Śpiewanie piosenki: Let's sing Stretch your body song. 

4. Internetowa gra edukacyjna: Let's play the Pirate Game (nauczyciel dzieli uczniów na 

dwie rupy) https://www.eslgamesplus.com 

5. Powtórzenie rozdziału: Food ( karty obrazkowe) - What can you see? What's this? 

Śpiewanie piosenki: Let's sing I like chicken song. 

www.youtube.com/watch?v=qtLwSMivm2s 

6. Powtórzenie rozdziału: Toys and school objects Memory game Zabawki (Wybór 

ucznia poprzez narzędzie Spinner) http://www.superteachertools.us/spinner/ oraz 

Talking flashcards  

www.youtube.com/watch?v=g7kK989HiRQ 

7. Powtórzenie rozdziału: My house. Look at the house p. 45 Whats this/ Where's the 

door, window...? 

Wygłaszanie rymowanki: Let's chant This is my house and garden  

8. Gra Memory z wykorzystaniem kostki online. Let's throw the dice 

http://www.superteachertools.us/dice/ and choose the topic. 1 – My face 2 – Animals 3 

https://www.eslgamesplus.com/
http://www.youtube.com/watch?v=qtLwSMivm2s
http://www.superteachertools.us/spinner/
http://www.youtube.com/watch?v=g7kK989HiRQ
http://www.superteachertools.us/dice/


– My toys 4 – Food 5 – My body 6 – My house . Wybór ucznia poprzez narzędzie 

Spinner (oprogramowanie NEW ENGLISH ADVENTURE ) 

9. Praca w ćwiczeniu – kolorowanie i podpisywanie ilustracji 

10. Podsumowanie i śpiewanie piosenki Goodbye song. 

Renata Zalewska 


