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1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła ponadpodstawowa - technikum - klasa II

2. Przedmiot

język obcy nowożytny – angielski

3. Temat zajęć:

Present tenses. Czasy teraźniejsze.

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Temat lekcji wynikający z rozkładu materiału. Temat stanowi powtórzenie podstawowych czasów 
teraźniejszych w języku angielskim, niezbędnych do prawidłowej komunikacji.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Uczniowie wykorzystują technologię do powtórzenia i utrwalenia wiadomości w sposób inspirujący.

7. Cel ogólny zajęć

Utrwalenie umiejętności mówienia o czynnościach powtarzających się, nawykach oraz o czynnościach 
mających miejsce w chwili mówienia - porównanie i zastosowanie w praktyce.

8. Cele szczegółowe zajęć

1. Uczeń potrafi zastosować odpowiedni czas mówiąc o czynności rutynowej
2. Uczeń potrafi zastosować odpowiedni czas mówiąc o czynności odbywającej się w chwili 

mówienia
3. Uczeń zna czasowniki statyczne i potrafi używać ich w poprawnych formach

9. Metody i formy pracy

Metody - burza mózgów, gra dydaktyczna, pokaz z objaśnieniem
Formy - praca w parach, praca indywidualna

10. Środki dydaktyczne

podręcznik, komputer z rzutnikiem, smartfony, aplikacje

11. Wymagania w zakresie technologii

Komputer z rzutnikiem, smartfony

12. Przebieg zajęć
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Czynności wstępne i organizacyjne

Przywitanie uczniów, sprawdzenie obecności, podanie tematu i celu lekcji

Aktywność nr 1

Temat:

Powtórzenie czasu Present Simple

Czas trwania

15 minut

Opis aktywności

Uczniowie oglądają prezentację dotyczącą czasu Present Simple, sporządzają notatkę w zeszycie.
https://view.genial.ly/618ad2cae3734f0df065e1f8/presentation-present-simple
Nauczyciel umieszcza prezentację w Google Classroom, aby uczniowie mieli do niej dostęp po lekcji.

Uczniowie w parach wykonują zadanie
https://learningapps.org/1910487
Odpowiedzi są omawiane wspólnie z nauczycielem

Aktywność nr 2

Temat

Powtórzenie czasu Present Continuous.

Czas trwania

10 min

Opis aktywności

Uczniowie oglądają krótki filmik, sporządzają notatkę w zeszycie.
https://youtu.be/zFj5OlOkKE8
Następnie uczniowie otwierają podręczniki i uzupełniają notatkę.

Uczniowie wykonują ćwiczenie https://www.ang.pl/cwiczenia/1852/present-continuous-zastosowanie

Aktywność nr 3

Temat

Porównanie czasów, czasowniki statyczne.

https://view.genial.ly/618ad2cae3734f0df065e1f8/presentation-present-simple
https://learningapps.org/1910487
https://www.ang.pl/cwiczenia/1852/present-continuous-zastosowanie
https://www.ang.pl/cwiczenia/1852/present-continuous-zastosowanie
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Czas trwania

10 min

Opis aktywności

Burza mózgów - uczniowie razem z nauczycielem porównują dwa czasy teraźniejsze podając 
przykładowe zdania.
Następnie uczniowie oglądają film omawiający czasowniki statyczne
https://www.youtube.com/watch?v=n3i68nG7hEM

Aktywność nr 4

Temat

Ćwiczenie - porównanie czasów

Czas trwania

5 min

Opis aktywności

Uczniowie wykonują zabawny quiz w witrynie Blooket korzystając ze smartfonów
https://www.blooket.com/play?id=490713

Podsumowanie lekcji

W ramach podsumowania lekcji uczniowie wyjaśniają z nauczycielem wszystkie niejasności. Nauczyciel 
udostępnia wszystkie wykorzystywane materiały na platformie Google Classroom i zachęca uczniów do 
wykonania dodatkowych ćwiczeń

13. Sposób ewaluacji zajęć

Uczniowie udzielają informacji zwrotnej ustnie

14. Licencja

CC BY-NC-SA 4.0 - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 
Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza
16. Materiały pomocnicze
17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej:  Nie
18. Forma prowadzenia zajęć: stacjonarna

https://www.youtube.com/watch?v=n3i68nG7hEM
https://www.blooket.com/play?id=490713
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl

