
Scenariusz lekcji z języka angielskiego w klasie IV 

Czas trwania lekcji: 45 minut 

Klasa: IVd 

Temat: Review – powtórzenie materiału z rozdziału 8. 

Podręcznik:  TeamUp Plus dla klasy IV. Autorzy: P. Bowen, D. Delaney, D. Anyakwo; wyd. Oxford. 

CEL GŁÓWNY: Powtórzenie oraz utrwalenie wiadomości i umiejętności zdobytych w rozdziale 8. 

CELE OPERACYJNE:  

• POZIOM WIEDZY:  

 uczeń zna:  

-nazwy dyscyplin sportowych po angielsku; 

- zastosowanie czasu Present Simple; 

- konstrukcję zdania twierdzącego, przeczącego i pytającego w czasie Present Simple;  

• POZIOM UMIEJĘTNOŚCI:  

uczeń potrafi:  

- samodzielnie wyciągać wnioski odnośnie zastosowania właściwych konstrukcji czasu Present Simple;  

- tworzyć zdanie twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present Simple;  

- nazwać dyscypliny sportowe i opowiedzieć o swoich ulubionych; 

- powiedzieć jak często uprawia sport; 

- współpracować w grupie, parze, zdrowo rywalizować. 

METODY PRACY:  

        - aktywizujące (metoda dramy, burza mózgów, mapa myśli, gra dydaktyczna, gry interaktywne),  

        - poszukująca - samodzielne wyciąganie wniosków, 

        - elementy podawczej. 

FORMY PRACY : 

- indywidualna,  

- zbiorowa,  

- binarna, w parach. 

Pomoce dydaktyczne: podręcznik, zeszyt ćwiczeń, karty wyrazowe, tablica interaktywna, komputer, 

Internet. 

 



Przebieg lekcji: 

I Faza wstępna: 

1. Przywitanie uczniów. 

2. Sprawdzenie obecności. 

3. Sprawdzenie i omówienie pracy domowej.  

4. Podanie tematu i wyjaśnienie celu bieżącej lekcji. 

5. Powtórzenie słownictwa dot. dyscyplin sportowych w formie burzy mózgów - stworzenie interaktywnej 

mapy myśli – ‘a mindmap’.  https://app.mindmup.com/map/new/1527066835231 

II Faza realizacji: 

6. Gra w kalambury – the charades, odgadywanie nazw dyscyplin sportowych pokazywanych przez 

uczniów za pomocą gestów (drama, gra dydaktyczna). 

7. Wykonanie ćwiczenia 1 ze strony 97 w podręczniku – odgadnięcie ukrytego hasła. 

8. Zadanie zagadka – ‘Whichis True about me?...’ – nauczyciel wyświetla na tablicy interaktywnej 3 

zdania na swój temat, zadaniem dzieci jest odgadnąć, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe (gra 

dydaktyczna, metoda Prawda/Fałsz) prezentacja 

9. Omówienie konstrukcji budowy zdań w czasie Present Simple przy użyciu kart wyrazowych oraz 

utrwalenie charakterystycznych określeń czasowych. 

10. Budowanie zdań z wylosowaną dyscypliną sportową – Wheel decide (interaktywne koło fortuny). 

 http://wheeldecide.com/?c1=basketball&c2=football&c3=baseball&c4=swimming&c5=cycling&c6=skiing&c7

=tennis&c8=athletics&t=SPORTS&time=5          

 http://wheeldecide.com/index.php?c1=ALWAYS&c2=USUALLY&c3=EVERYDAY&c4=AT+WEEKENDS&c5=I

N+THE+MORNING&c6=IN+THE+AFTERNOON&c7=ON+MONDAYS&c8=ONCE+A+WEEK&c9=TWICE

+A+MONTH&c10=THREE+TIMES+A+YEAR&t=TIME+EXPRESSIONS&time=5 

 http://wheeldecide.com/index.php?c1=NATALIA&c2=KAJA&c3=MAJA+D.&c4=KAROL&c5=WIKTORIA+J.&

c6=BARTEK&c7=WIKTORIA+K.&c8=KRZYSZTOF&c9=IGOR&c10=KACPER&c11=ANNA&c12=ADAM+

O.&c13=JAKUB&c14=PIOTR&c15=WIKTOR&c16=NATALIA&c17=ADAM+S.&c18=LENA&c19=MAJA+T.

&c20=ANITA&c21=WIKTORIA+Z.&t=THE+STUDENTS&time=5 

11. Wykonanie ćwiczenia 3 i 4 ze strony 97 w podręczniku. Uzupełnianie zdań czasownikami w nawiasach 

w formie przeczącej czasu Present Simple oraz tworzenie pytań. 

III Faza podsumowująca: 

12. Podsumowanie i powtórzenie informacji zdobytych podczas lekcji przez uczniów w formie gier 

interaktywnych w strefie Team Up Fun Zone.  

https://elt.oup.com/student/teamup/level1/unit8/exercise5?cc=pl&selLanguage=pl 

13. Zadanie i objaśnienie pracy domowej. 

14. Podziękowanie uczniom za uwagę oraz pożegnanie ich. 
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http://wheeldecide.com/index.php?c1=ALWAYS&c2=USUALLY&c3=EVERYDAY&c4=AT+WEEKENDS&c5=IN+THE+MORNING&c6=IN+THE+AFTERNOON&c7=ON+MONDAYS&c8=ONCE+A+WEEK&c9=TWICE+A+MONTH&c10=THREE+TIMES+A+YEAR&t=TIME+EXPRESSIONS&time=5
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Załączniki: 

 https://app.mindmup.com/map/new/1527066835231 

 

 http://wheeldecide.com/?c1=basketball&c2=football&c3=baseball&c4=swimming&c5=cycling&c6=s

kiing&c7=tennis&c8=athletics&t=SPORTS&time=5 

 

 http://wheeldecide.com/index.php?c1=ALWAYS&c2=USUALLY&c3=EVERYDAY&c4=AT+WEEKEN

DS&c5=IN+THE+MORNING&c6=IN+THE+AFTERNOON&c7=ON+MONDAYS&c8=ONCE+A+W

EEK&c9=TWICE+A+MONTH&c10=THREE+TIMES+A+YEAR&t=TIME+EXPRESSIONS&time=5 

 

 http://wheeldecide.com/index.php?c1=NATALIA&c2=KAJA&c3=MAJA+D.&c4=KAROL&c5=WIKT

ORIA+J.&c6=BARTEK&c7=WIKTORIA+K.&c8=KRZYSZTOF&c9=IGOR&c10=KACPER&c11=AN

NA&c12=ADAM+O.&c13=JAKUB&c14=PIOTR&c15=WIKTOR&c16=NATALIA&c17=ADAM+S.&

c18=LENA&c19=MAJA+T.&c20=ANITA&c21=WIKTORIA+Z.&t=THE+STUDENTS&time=5 
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