
1

Autor/autorka

Anna Świstek

1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła ponadpodstawowa - technikum - klasa II

2. Przedmiot

język obcy nowożytny – angielski

3. Temat zajęć:

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne , kwantyfikatory - powtórzenie

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Temat ujęty w podstawie programowej

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Lepsze przyswojenie oraz powtórzenie rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych

7. Cel ogólny zajęć

Powtórzenie oraz utrwalenie zastosowania kwantyfikatorów

8. Cele szczegółowe zajęć

1. ćwiczenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
2. ćwiczenie uzywania kwantyfikatrów
3. ćwiczenie umiejętności pracy w grupach

9. Metody i formy pracy

metodty aktywizujące, burza mózgów

10. Środki dydaktyczne

podręcznik, komputer, rzutnik , smartofny

11. Wymagania w zakresie technologii

komputer z dostepem do internetu , rzutnik , smartfony z dostepem do internetu

12. Przebieg zajęć

Czynności wstępne i organizacyjne

ok 5 min - przywitanie i sprawdzenie obecności
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Aktywność nr 1

Temat:

Video - grammar animation

Czas trwania

ok 7 min

Opis aktywności

https://english-dashboard.pearson.com/toc/focus-l2-2e-poland/resources/focus-l2-2e-
poland%7C2.1.1/search/preview/focus-l2-2e-poland%252F2.1.1%252F65804ed3-cce9-4a51-bc61-
143f6d6e7094__236-video__gyXbGJh0ro%252F239-Unit7%252F1968-Focus2-2E-Unit7-Lesson5-Video-32-
GA?onCloseRedirectTo=%2Ftoc%2Ffocus-l2-2e-poland%2Fresources%2Ffocus-l2-2e-
poland%257C2.1.1%2Fgrid%2Fdetail%2Ffocus-l2-2e-poland%257C2.1.1%257C65804ed3-cce9-4a51-
bc61-143f6d6e7094__236-video__gyXbGJh0ro
krótki filmik z przypomnieniem zastosowania kwantyfikatorów

Aktywność nr 2

Temat

Brainstroming - praca w grupach

Czas trwania

ok 8 min

Opis aktywności

Nauczyciel dzieli uczniów na grupy  lub pary . Każda grupa ma za zadanie dopisac jak najwięcej 
rzeczoników do konkretnego kwantyfikatora . Wygrana druzyna otrzymuje plusy

Aktywność nr 3

Temat

ćwiczenie gramatyczne - kwantyfikatory ( arkusz interaktywny liveworkshets )

Czas trwania

ok 10 min

https://english-dashboard.pearson.com/toc/focus-l2-2e-poland/resources/focus-l2-2e-poland|2.1.1/search/preview/focus-l2-2e-poland%2F2.1.1%2F65804ed3-cce9-4a51-bc61-143f6d6e7094__236-video__gyXbGJh0ro%2F239-Unit7%2F1968-Focus2-2E-Unit7-Lesson5-Video-32-GA?onCloseRedirectTo=/toc/focus-l2-2e-poland/resources/focus-l2-2e-poland%7C2.1.1/grid/detail/focus-l2-2e-poland%7C2.1.1%7C65804ed3-cce9-4a51-bc61-143f6d6e7094__236-video__gyXbGJh0ro
https://english-dashboard.pearson.com/toc/focus-l2-2e-poland/resources/focus-l2-2e-poland|2.1.1/search/preview/focus-l2-2e-poland%2F2.1.1%2F65804ed3-cce9-4a51-bc61-143f6d6e7094__236-video__gyXbGJh0ro%2F239-Unit7%2F1968-Focus2-2E-Unit7-Lesson5-Video-32-GA?onCloseRedirectTo=/toc/focus-l2-2e-poland/resources/focus-l2-2e-poland%7C2.1.1/grid/detail/focus-l2-2e-poland%7C2.1.1%7C65804ed3-cce9-4a51-bc61-143f6d6e7094__236-video__gyXbGJh0ro
https://english-dashboard.pearson.com/toc/focus-l2-2e-poland/resources/focus-l2-2e-poland|2.1.1/search/preview/focus-l2-2e-poland%2F2.1.1%2F65804ed3-cce9-4a51-bc61-143f6d6e7094__236-video__gyXbGJh0ro%2F239-Unit7%2F1968-Focus2-2E-Unit7-Lesson5-Video-32-GA?onCloseRedirectTo=/toc/focus-l2-2e-poland/resources/focus-l2-2e-poland%7C2.1.1/grid/detail/focus-l2-2e-poland%7C2.1.1%7C65804ed3-cce9-4a51-bc61-143f6d6e7094__236-video__gyXbGJh0ro
https://english-dashboard.pearson.com/toc/focus-l2-2e-poland/resources/focus-l2-2e-poland|2.1.1/search/preview/focus-l2-2e-poland%2F2.1.1%2F65804ed3-cce9-4a51-bc61-143f6d6e7094__236-video__gyXbGJh0ro%2F239-Unit7%2F1968-Focus2-2E-Unit7-Lesson5-Video-32-GA?onCloseRedirectTo=/toc/focus-l2-2e-poland/resources/focus-l2-2e-poland%7C2.1.1/grid/detail/focus-l2-2e-poland%7C2.1.1%7C65804ed3-cce9-4a51-bc61-143f6d6e7094__236-video__gyXbGJh0ro
https://english-dashboard.pearson.com/toc/focus-l2-2e-poland/resources/focus-l2-2e-poland|2.1.1/search/preview/focus-l2-2e-poland%2F2.1.1%2F65804ed3-cce9-4a51-bc61-143f6d6e7094__236-video__gyXbGJh0ro%2F239-Unit7%2F1968-Focus2-2E-Unit7-Lesson5-Video-32-GA?onCloseRedirectTo=/toc/focus-l2-2e-poland/resources/focus-l2-2e-poland%7C2.1.1/grid/detail/focus-l2-2e-poland%7C2.1.1%7C65804ed3-cce9-4a51-bc61-143f6d6e7094__236-video__gyXbGJh0ro
https://english-dashboard.pearson.com/toc/focus-l2-2e-poland/resources/focus-l2-2e-poland|2.1.1/search/preview/focus-l2-2e-poland%2F2.1.1%2F65804ed3-cce9-4a51-bc61-143f6d6e7094__236-video__gyXbGJh0ro%2F239-Unit7%2F1968-Focus2-2E-Unit7-Lesson5-Video-32-GA?onCloseRedirectTo=/toc/focus-l2-2e-poland/resources/focus-l2-2e-poland%7C2.1.1/grid/detail/focus-l2-2e-poland%7C2.1.1%7C65804ed3-cce9-4a51-bc61-143f6d6e7094__236-video__gyXbGJh0ro
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Opis aktywności

https://www.liveworksheets.com/rx2836569je

Wspólne ćwiczenie grmaatyczne, kazdy uczeń wykonuje jeden przykład

Aktywność nr 4

Temat

gra interaktywna na smartfonach - blooket

Czas trwania

10 min

Opis aktywności

Ucznowie uzywając smartfonów graja w wybraną przez siebie wersję gry ćiwczącej  kwantyfikatory 

https://dashboard.blooket.com/set/608a7505b064ba001b3039c2

Podsumowanie lekcji

zadanie domowe - poogladanie krtokiego filmiku na zintegrowanej platformie edukacyjnej, który 
dotyczy idiomów zwiazanych z ubiorem  - stworzenie 5 zdań z wybranymi idiomami 

https://zpe.gov.pl/a/pogromcy-bledow-idiomy-zwiazane-z-ubiorem/D1FPZGfOm

13. Sposób ewaluacji zajęć

krótkie podsumowanie zajęć , upewniene się , że wszytsko zostało zorzumiane

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:  Tak
18. Forma prowadzenia zajęć: stacjonarna

https://www.liveworksheets.com/rx2836569je
https://www.liveworksheets.com/rx2836569je
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl

