
Scenariusz lekcji języka angielskiego  
 

 

 

Temat: A world of numbers 1-100. 
 

Klasa III  

 

Cele ogólne zajęć: 
 

Uczeń: 
 

 śpiewa piosenkę;  

 rozpoznaje i nazywa liczby 1-100; 

 zadaje pytanie o długość różnych elementów i udzielanie odpowiedzi; 

 Rozpoznaje i nazywa dzikie zwierzęta. 

 

Cele szczegółowe zajęć: 

 

Uczeń: 
 

 doskonali umiejętność użycia Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych; 
 ćwiczy umiejętności pracy w grupie; 
 zna zasady zdrowej rywalizacji;  

 doskonali  kompetencje kluczowe m.in.: 
- porozumiewanie się w języku obcym;  

- porozumiewanie się w języku ojczystym,  
- kompetencje informatyczne,  

- umiejętność uczenia się. 
 

Formy pracy:  
 praca indywidualna; 
 praca w grupie 

 

Metody:  
 metoda TPR (Total Phisical Response)- aktywności całym ciałem; 
 Interaktywna gra  – praca w grupie; 

 Interaktywne ćwiczenia – praca indywidualna. 

 elementy oceniania kształtującego. 

 

Środki dydaktyczne:   

 
 Laptop,  
 monitor interaktywny, 
 piosenka “Counting to 100” https://www.youtube.com/watch?v=SxgCA1qOW20  
 Games to learn English -https://www.gamestolearnenglish.com/fast-english/  
 Wordwall  koło fortuny https://wordwall.net/resource/592161/angielski/animals-bugs-

team-3  
 Wordwall quiz https://wordwall.net/resource/592161/angielski/animals-bugs-team-3  
 podręcznik Bugs Team 3 str. 29 ćw.2 mp3 2.2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SxgCA1qOW20
https://www.gamestolearnenglish.com/fast-english/
https://wordwall.net/resource/592161/angielski/animals-bugs-team-3
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Przebieg zajęć:  

 

1. Nauczyciel omawia cele, które zostaną wprowadzone podczas zajęć.  

2. Rozgrzewka: 
- Uczniowie śpiewają piosenkę metoda TPR “Counting to” 100” i przypominają sobie w 

jaki sposób liczymy od 1 do 100 w języku angieslkim. 

3. Uczniowie z wykorzystaniem aktywnej tablicy przypominają sobie nazwy zwierząt biorąc 

udział w teleturnieju “Koło fortuny” na Wordwall. 

4. Uczniowie dzielą się na dwie grupy (losowanie patyczków z imionami) Za pomocą 

aktywnej tablicy biorą udział w quizie o dzikich zwierzętach na Wordwall. Wygrywa ta 

grupa,która wskaże najwięcej poprawnych odpowiedzi. 

5. Uczniowie znowu dzielą się na dwie grupy (losowanie patyczków z imionami) Za pomocą 

aktywnej tablicy biorą udział w interaktywnej grze sprawdzającej znajomość liczb 1-100. 
Znowu wygrywa ta grupa, która wskaże najwięcej poprawnych odpowiedzi we wskazanym 

czasie. 

6. Uczniowie otwierają podręcznik i słuchają ciekawych faktów na temat dzikich zwierząt, 

wskazując właściwą odpowiedź- wybierają właściwą liczbę. 
 

Podsumowanie lekcji: 

 
Uczniowie kończą zdania: 

 
 Najbardziej podobało mi się… 

 Na długo zapamiętam… 
 Trudne było… 

 Szkoda, że… 

 Nie podobało mi się… 

 Zaskoczyło mnie, że… 
 Świetnie, że dziś… 


