SCENARIUSZ LEKCJI OTWARTEJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO
PRZEPROWADZONEJ W FORMIE ZDALNEJ

KLASA: 8b
TEMAT: Welcome to the World of Fashion.
PROWADZĄCA: Magdalena Burzyk
Cele ogólne lekcji:
 Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych ucznia
 Gromadzenie słownictwa wokół tematu „fashion”
 Przetwarzanie usłyszanych informacji w języku angielskim
 Rozwijanie umiejętności pracy w grupie
Cele szczegółowe lekcji: Uczeń po zajęciach
 potrafi zrozumieć ogólny sens usłyszanej wypowiedzi i odpowiednio na nią reagować
 potrafi zredagować krótką wypowiedź pisemną na temat ubrań
 zna znaczenie kluczowego słownictwa z lekcji – nazwy ubrań, dodatków,
przymiotników określających ubrania.

Metody pracy:
 komunikacyjna
 zabawy językowe – odgadywanie zdjęć, memory game
 praca w grupach
 techniki multimedialne – wykorzystanie komputera i Internetu (film, quiz Wordwall,
Mentimeter, internetowa tablica Padlet)
Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna
Środki dydaktyczne: film (praca domowa), podręcznik All Clear 9 wyd. Macmillan, slajd
w prezentacji Mentimeter, dokument tekstowy Google edytowany przez uczniów w grupach,
zdjęcia ubrań, prezentacja multimedialna Power Point z nowym słownictwem, quiz Wordwall,
aplikacja Padlet.

Przebieg lekcji:
Rozgrzewka
- sprawdzenie, czy uczniowie obejrzeli film Describing Clothes and Actions (praca domowa),
przypomnienie słownictwa związanego z tematem clothes, zaprezentowanego w filmie oraz
zwrócenie uwagi na poprawną kolejność przymiotników w opisie ubrań
Link do filmu:

https://www.youtube.com/watch?v=xvHE-jwiltU&feature=emb_logo

- krótka rozmowa na temat mody kierowana przez nauczyciela, np.: Do you follow fashion
trends? What is important to you when you shop for clothes?
Prezentacja nowego materiału
- uczniowie zapoznają się z przymiotnikami określającymi styl ubioru, podręcznik All Clear 8,
wyd. Macmillan, str. 42; ćwiczenie poprawnej wymowy i tłumaczenie słów (załącznik nr 1)
- kolejni uczniowie ustnie opisują wybrane zdjęcie spośród dziecięciu zdjęć w podręczniku na
str. 42, wykorzystując nowe słownictwo; w tym czasie reszta uczniów odgaduje, które zdjęcie
jest opisywane
Ćwiczenie nowego materiału
- uczniowie biorą udział w sondzie na temat ulubionego stylu w modzie – Mentimeter –
Which fashion style do you like the most? Omówienie wyników głosowania przez jednego
z uczniów. (załącznik nr 2)
- uczniowie pracują w trzech kilkuosobowych grupach, redagują opis wybranego zdjęcia
spośród dwóch zamieszczonych w dokumencie tekstowym Google; zapisują tekst
we wspólnie edytowanym dokumencie, a następnie ustnie prezentują swój opis.
(załącznik nr 3)
- w celu utrwalenia nowego słownictwa i poprawnej wymowy uczniowie mają za zadanie
zapamiętać osiem wybranych przez nauczyciela słów, umieszczonych na jednym slajdzie
prezentacji, a następnie podać jak najszybciej słowo, które zniknęło z prezentacji
(załącznik nr 4)

Podsumowanie lekcji i zadanie pracy domowej
- w celu sprawdzenia, w jakim stopniu uczniowie opanowali nowy materiał, nauczyciel
proponuje uczniom quiz Wordwall - Patterns and Materials
(załącznik nr 5)
- zadanie pracy domowej – uczniowie maja za zadanie narysować lub sfotografować swoje

ulubione ubrania, opisać je wykorzystując poznane słownictwo, a następnie umieścić swoją
pracę jest w Padlet – podanie uczniom terminu i linku:
https://padlet.com/puffin/bkrkta39osvubuz6
- podziękowanie i nagrodzenie uczniów za aktywność podczas zajęć, pożegnanie.
ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – str. 42 z podręcznika All Clear 8

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 – Dokumenty tekstowe Google

Załącznik nr 4 – prezentacja Power Point

Załącznik nr 5 – Wordwall quiz

REFLEKSJE
Wszystkie cele lekcji zostały zrealizowane. Dzięki zastosowaniu metod aktywizujących
zaangażowanie uczniów podczas zajęć było bardzo duże, a tempo pracy wysokie. Uczniowie
chętnie się wypowiadali w języku angielskim, poprawnie reagowali na pytania i polecenia,
sprawnie wykonali zadanie pisemne w grupach, równie sprawnie zagłosowali w sondzie
Mentimeter, a następnie bez zarzutu podsumowali jej wyniki. Na koniec prawie bezbłędnie
wykonali quiz Wordwall, podsumowujący materiał z zajęć, co świadczy o tym, że
zastosowane metody i techniki były skuteczne.

mgr Magdalena Burzyk

Termin lekcji otwartej: 27 listopada 2020 roku
Ilość obserwujących zajęcia: 17 nauczycieli

KOMENTARZ PO LEKCJI
W czasie zajęć nie było straconej ani sekundy – cały czas coś się działo. Nauczycielka
potrafiła zarazić swoją pozytywną energią całą grupę. Uczniowie wykonali bardzo dużo
różnorodnych interaktywnych ćwiczeń. Prowadząca swoim ciepłym podejściem i niebywałym
spokojem sprawiła, że lekcja została przez obserwujących odebrana jako „rozmowa
przyjaciół” w języku angielskim.
Zrzut ekranu ze STRUMIENIA opublikowany przez nauczyciela przed lekcją oraz niektóre
komentarze nauczycieli po lekcji:

