
Lekcja pokazowa z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych w sali języka angielskiego – 

9G – PSP nr 5 Kluczbork 

Prowadzące zajęcia: Patrycja Pietrzykowska oraz Mariola Sobecka – Drozda 

Uczestnicy : uczniowie z klasy 5cd oraz klasy 4b 

Temat lekcji: Christmas Time Quiz  

Cele główny lekcji: Poznanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego 

Narodzenia obchodzonymi w krajach anglojęzycznych 

Cele ogólne lekcji:  

• utrwalenie wiadomości na temat zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami 

Bożego Narodzenia obchodzonymi w krajach anglojęzycznych doskonalenie 

umiejętności mówienia w języku angielskim  - formułowania pytań, zdań, krótkich 

wypowiedzi oraz historyjek z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych 

• wdrażanie do uważnego słuchania i odpowiedzi na postawione pytania poprzez 

rozwiązywanie quizów językowych, przygotowanych dla uczniów o tematyce 

Bożego Narodzenia na platformach edukacyjnych, z wykorzystaniem tablicy 

interaktywnej 

• rozwijanie umiejętności budowania zdań z wykorzystaniem słownictwa z kart 

obrazkowych oraz rozsypanki literowej zakupionej do sali 9G 

• wdrażanie do właściwego zachowania się w sytuacjach wymagających kontaktów 

społecznych i kształtowanie postawy otwartości w składaniu życzeń oraz 

formułowaniu swoich myśli – pisanie listu do Mikołaja w formie online , z 

wykorzystaniem tablicy interaktywnej 

• ćwiczenie dodawania oraz odejmowania w zakresie od 1 do 100, wykorzystując 

zakupione do sali 9G cyfry magnetyczne oraz matę matematyczną  

Przebieg lekcji: 

1. Rozgrzewka słowna – z wykorzystaniem kart obrazkowych oraz kostek do 

formułowania historyjek tworzenie opowieści na temat Mikołaja  



2. Wysłuchanie piosenki Santa where are you? Z utrwaleniem słownictwa na 

wordwall, liveworsheet oraz w tradycyjnej formie wykorzystując wydrukowane 

karty wyrazowe oraz obrazkowe 

3. Ćwiczenie krótkich wypowiedzi słownych w języku angielskim, zadawania pytań – 

wykorzystując pomoce dydaktyczne jak Speaker’s Box, Storyteller’s box, 

Speaking cubes.  

4. Rozwiązywanie zadań matematycznych w zakresie od 1 do 100 – wykonując 

działania i opisując wyniki w języku angielskim- dodawanie, odejmowanie – poprzez 

zabawy językowe z wykorzystaniem maty matematycznej oraz cyferek 

magnetycznych. 

5. Utrwalenie słownictwa związanego z Bożym Narodzeniem – pisownia wyrazów w 

języku angielskim – poprzez układanie wyrazów świątecznych z rozsypanki 

literowej zakupionej do sali 9G.  

6. Podsumowanie działu świątecznego poprzez wykonanie zadań na tablicy 

interaktywnej o tematyce świątecznej – quizy oraz gry językowe, krzyżówki na 

platformach edukacyjnych – wordwall, liveworksheet.  

7. Wyćwiczenie nowych struktur oraz utrwalenie pisowni poprzez napisanie – 

uzupełnienie poprawne wyrazami listu do Świętego Mikołaja w języku angielskim. 

Głównym celem lekcji było zaangażowanie uczniów w przygotowane dla nich gry 

językowe o tematyce świątecznej by poprzez zabawę przyswoili nowe świąteczne 

słownictwo oraz utrwalili to które już znali.  

 

Patrycja Pietrzykowska oraz Mariola Sobecka – Drozda  

 

 

 

 

  


