
 

 

 

SPEAKING EXERCISES - 

ĆWICZENIA NA MÓWIENIE 
szkolenie dla nauczycieli języków obcych  

w ZST w Płocku 
PŁOCK, 7 GTUDNIA 2021 R. 



Szkolenie powstało w oparciu o wiedzę i materiały zdobyte dzięki udziałowi  

 w 2-tygodniowym kursie językowo-ICT w Edynburgu pt. „Enhanced English 

Skills” w dniach 9-20 sierpnia 2021 r. 

 

Udział w kursie miał miejsce dzięki projektowi POWER pt. „Nauka przez całe 

życie” o numerze 2020-1-PL01-KA101-078838, który napisałam i koordynuję. 

 

Projekt realizowany jest w latach 2020-2022 przez Zespół Szkół Technicznych  

w Płocku w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji 

szkolnej” na zasadach programu Erasmus+. 

 



ZAKRYCIE POŁOWY OBRAZKA 

 Na rzutniku nauczyciel pokazuje połowę obrazka i prosi uczniów o 

zgadywanie, co znajduje się w zakrytej części obrazka zadając pytania, 

np. kto pracuje na komputerze, jak wygląda, w co jest ubrany. 

 



OBRAZKI – RÓŻNE WYKORZYSTANIE  

NAUCZYCIEL POKAZUJE OBRAZEK LUB ZDJĘCIE I PROSI UCZNIÓW, BY 

 odpowiedzieli na pytania;  

 napisali krótki dialog; 

 napisali po jednym zdaniu w konkretnych czasach lub zwrotach: Present 

Continuous, Present Perfect,  be going to, Future Continuous itp 

 napisali, co się działo przed zrobieniem tego zdjęcia; 

 napisali dalszą historię do sytuacji dziejącej się na obrazku lub zdjęciu; 

 odpowiedzieli, czy zgadzają się z kontrowersyjnym zdjęciem. 

 

 

 



WYKRESY I DIAGRAMY 

NAUCZYCIEL POKAZUJE WYKRES LUB DIAGRAM I PROSI UCZNIÓW, BY 

 odpowiedzieli na pytania;  

 opisali, czego jest najwięcej, a czego najmniej; 

 odpowiedzieli, czy zgadzają się z pokazanymi informacjami; 

 przestawili trend lub zamianę na wykresie, 

 powiedzieli, jaki był powód powstania wykresu lub diagramu. 

 

 



WYKORZYSTANIE FILMÓW Z YOUTUBE 

 POCZĄTEK FILMU – nauczyciel włącza początek filmu i prosi uczniów   

o dokończenie historii. 

 FILM BEZ DZWIĘKU – nauczyciel włącza filmik bez dźwięku i prosi uczniów  

o napisanie, co mówią główni bohaterowie – w formie dialogu lub 

streszczenia. 

 FILM BEZ OBRAZU – nauczyciel włącza tylko dźwięk filmu, bez obrazu i prosi 

uczniów o powiedzenie, gdzie dzieję się akcja, w co są ubrani główni 

bohaterowie, jak wygląda pomieszczenie, jakie są sprzęty itp. 

 



WYKORZYSTANIE WIDEO Z YOUTUBE 

PRZYGOTOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI 

Jest wielu świetlnych nauczycieli – native speakerów, którzy zamieszczają 

filmy na YouTube, które zawierają wyjaśnienia gramatyczne i leksykalne, 

ciekawe przykłady użycia zwrotów, idiomów itp.  

Oto kilka przykładów takich osób: 

 mmmEnglish by Emma 

 Learn English with Papa Teach Me  

 https://www.englishcoachchad.com 

 

https://www.englishcoachchad.com/


PRZYDATNE SŁOWA 

 Po wprowadzeniu nowego słownictwa każdy uczeń przygotowuje 3-4 słowa lub 

zwroty, które uważa za przydatne. 

 Uczniowie w parach przygotowują się do uzupełnienia poniższej tabelki. 

 Każdy uczeń prezentuje swoje słowa, a nauczyciel wpisuje w tabelkę. 

 

 

 

 

 

 

 



PARY – ćwiczenia na słownictwo 

Na tablicy wypisane są różne słowa (20-30). W parach lub indywidualnie 
uczniowie tworzą pary: 

 synonimy lub antonimy; 

 wyższy i najwyższy przymiotnika; 

 II i III forma czasowników; 

 rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki; 

 zwierzęta, przedmioty, osoby, uczucia; 

 kraje, rzeki, miasta, góry; 

Uczniowie prezentują swoje pary. 

 



KATEGORIE – ćwiczenia na słownictwo 

Na tablicy wypisane są różne słowa (20-30) należące do kilku kategorii.  

W parach lub indywidualnie uczniowie znajdują kategorie i przypisują do nich 

wyrazy, np.: 

 rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki; 

 zwierzęta, przedmioty, osoby, uczucia; 

 kraje, rzeki, miasta, góry; 

 stopień równy, wyższy i najwyższy przymiotnika; 

 różne formy czasowników; 

Uczniowie prezentują swoje kategorie. 

 

 



KATEGORIE I RANKING 

Na rzutniku pokazana jest tabelka zawierająca po 5 słów w kilku kategoriach, np. 
kolory, kraje, owoce, warzywa, przymiotniki, osoby itp.  

Uczeń  

 wybiera kategorię i uzasadnia dlaczego jest ważna; 

 wybiera słowo z danej kategorii i uzasadnia swój wybór; 

 wybiera słowo, które podoba mu się oraz które nie podoba mu się; 

 ustawia słowa w danej kategorii według ważności, wielkości itp.; 

 wybiera słowo, które według niego, nie pasuje do danej kategorii; 

 tworzy inną kategorię z podanych słów. 

 



ZDJĘCIA SŁAWNYCH OSÓB - gra 

NA RZUTNIKU lub PAPIEROWO UCZNIOWIE OTRZYMUJĄ ZDJĘCIA SŁAWNYCH OSÓB. 

Uczniowie pracują w parach lub grupach zgadując imię i nazwisko, narodowość i 

zawód/zajęcie (muszą być zdjęcia mniej sławnych ludzi). 

Każdy uczeń z pary lub grupy prezentuje zdjęcie podając imię i nazwisko, 

narodowość i zawód/zajęcie  

Nauczyciel uzupełnia poniższą tabelkę przyznając po 1 punkcie za każde 

poprawne słowo. Gdy jedna drużyna się pomyli, to osoba z innej drużyny może 

zdobyć punkt. 

 



Dziękuję za uwagę. 

Autor: Agnieszka Stańczyk-Jabłońska 

 

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach  środków 

Europejskiego Funduszu społecznego. 

 


