
mgr Sandra Natalia Soja 
nauczycielka j. angielskiego 
w Szkole Podstawowej  
im. Komisji Edukacji Narodowej w Łobżenicy 

 

 

Scenariusz zajęć 

otwartych z języka angielskiego w kl. 1c 

Data: 07.03.2023r. 

Temat zajęć: Lekcja powtórzeniowa na temat "Ciało" w języku angielskim 

Czas trwania: 45 minut 

Zagadnienia z podstawy programowej: 

2.1 – Uczeń reaguje na polecenia; 

2.2 – Uczeń rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych 

piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, 

ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; 

3.1 – Uczeń rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub 

dźwiękiem; 

4.1 – Uczeń powtarza wyrazy i proste zdania; 

4.2 – Uczeń tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z 

otoczenia i opisuje je, nazywa czynności; 

4.3 – Uczeń recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie 

5.1 – Uczeń przepisuje wyrazy i proste zdania; 

6.1 – Uczeń reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia; 

6.3 – Uczeń zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; 

9. – Uczeń potrafi określić, czego się nauczył; 

10. – Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. 

Cele lekcji: 

– Powtórzenie słownictwa związanego z ciałem człowieka w języku angielskim. 

– Utrwalenie podstawowych zwrotów i wyrażeń związanych z tematem ciała. 

– Rozwijanie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim poprzez ćwiczenia 

praktyczne. 

Metody nauczania: 

– Słowne; 

– Komunikacyjne; 

– Aktywizujące – gry i zabawy (np. What’s missing?, Look at him and tell him what to 

point) 

 



Środki dydaktyczne: 

– Prezentacja multimedialna przedstawiająca słownictwo związane z ciałem 

– Muzyka i nagrania dźwiękowe do ćwiczeń praktycznych 

– Karty wyrazowe 

– Karty pracy z ćwiczeniami na temat ciała 

 

Przebieg lekcji: 

1. Wprowadzenie (5 minut) Na początku lekcji nauczyciel powita uczniów i przypomni 

im, że dzisiaj będą powtarzać słownictwo związane z ciałem człowieka w języku 

angielskim. Uczniowie śpiewają piosenkę na rozpoczęcie: 

https://www.youtube.com/watch?v=dUXk8Nc5qQ8  

2. Prezentacja multimedialna (10 minut) Nauczyciel poprowadzi krótką prezentację 

multimedialną przedstawiającą słownictwo związane z ciałem. Uczniowie będą 

słuchać nauczyciela i powtarzać po nim słowa i zwroty związane z tematem. 

3. Ćwiczenia praktyczne (20 minut) Uczniowie będą wykonywać ćwiczenia praktyczne, 

takie jak "Simon Says" lub "Head, Shoulders, Knees and Toes", aby utrwalić 

słownictwo i zwroty związane z tematem ciała. Uczniowie usiądą na dywan, zostaną 

rozłożone karty wyrazowe, uczniowie będą mieli je zapamiętać, następnie jakaś karta 

zostanie zabrana, nauczyciel zapyta What is missing?. *Uczniowie na dywanie będę 

musieli znaleźć wyraz i dopasować go do obrazka – to zadanie dla uczniów, którzy 

już potrafią czytać. 

Po zabawie na dywanie uczniowie usiądą do ławek i rozwiążą zadania interaktywne: 

https://learningapps.org/14808300  

https://learningapps.org/9945684  

4. Ćwiczenie (10minut) – How many…..can you see? Nauczyciel pokazuje uczniom 

różne obrazki z częściami ciała, których będzie kilka na przygotowanych kartach 

pracy. 

5. Podsumowanie (5 minut) Na zakończenie lekcji nauczyciel podsumuje lekcje, 

nagradzając najbardziej aktywnych. Zaśpiewanie piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xcws7UWWDEs  
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