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SCENARIUSZ OTWARTEJ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI TIK 

dla projektu pt. „Nauka przez całe życie” o numerze 2020-1-PL01-KA101-078838  

realizowanego w latach 2020-2022 przez Zespół Szkół Technicznych  

w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” 

 
 

CZAS TRWANIA JEDNOSTKI LEKCYJNEJ: 45min 

TEMAT: Second Conditional- drugi okres warunkowy. 

NAUCZYCIEL: mgr Martyna Adamska 

KLASA: 3 

 

CELE LEKCJI: 

 

Cel główny: 

Zapoznanie uczniów z konstrukcją oraz zastosowaniem drugiego okresu warunkowego. 

 

Cele operacyjne: 

Rozwój umiejętności kluczowych: komunikacja, utrwalenie form gramatycznych 

Przełamanie bariery komunikacyjnej, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi, zdobywanie 

wiedzy i umiejętności w atmosferze wzajemnej tolerancji i poszanowania 

Narzędzia TIK w nauczaniu języka angielskiego 

Po lekcji uczeń: 

 wie jak konstruować zdania w drugim okresie warunkowym, 

 zna zastosowanie i użycie zdań warunkowych 

 umie tworzyć zdania z użyciem konstrukcji ‘If...' 

 mówić o hipotetycznych, niemożliwych lub mało prawdopodobnych zdarzeniach 

 udzielać rad z użyciem II trybu warunkowego 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE: 

 podręcznik Vision 3 

 zeszyty do języka angielskiego 

 komputer z dostępem do Internetu 

 projektor multimedialny 

 telefony komórkowe uczniów 

 używane aplikacje: 

 

      www.mentimeter.com 

www.wheelofnames.com 

www.kahoot.com 

www.blendspace.com 

 

http://www.mentimeter.com/
http://www.wheelofnames.com/
http://www.kahoot.com/
http://www.blendspace.com/
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TECHNIKI PRACY LEKCYJNEJ: 

- dedukcja reguł gramatycznych oraz znaczenia wyrazów 

- praca indywidualna z podręcznikiem 

- praca indywidualna na forum klasowym z użyciem aplikacji w telefonach komórkowych 

 

CZYNNOŚCI WSTĘPNE 

Przywitanie z klasą, sprawdzenie listy obecności, podanie tematu lekcji do zeszytów. 

 

PRZEBIEG LEKCJI: 

1. Nauczyciel za pomocą projektora multimedialnego wyświetla krótki filmik dotyczący użycia 

drugiego trybu warunkowego (Vision TRC). Prosi uczniów o zanotowanie reguł 

gramatycznych, które zauważyli oglądając filmik. Wspólnie z nauczycielem uczniowie 

ustalają zasady gramatyczne, oraz sytuacje w jakich stosowany jest drugi tryb warunkowy. 

Następnie zapisują zdania pojawiające się w filmiku w zeszytach. 

 

2. Nauczyciel prezentuje ćwiczenie na projektorze używając aplikacji wheel of names- na kole 

znajduje się kilka haseł-wyrażeń. Nauczyciel kreci wirtualnym kołem, a zadaniem uczniów 

jest układać zdania warunkowe z podanym wyrażeniem np. koło wskaże „lost wallet” a uczeń 

układa zdania „ If I lost my wallet, I would report it”. Uczniowie mogą wykazać się swoją 

kreatywnością i szybka reakcją. 

 

3. Uczniowie wykonują ćwiczenia na aplikacji menti.com i wpisują podany przez nauczyciela 

kod. 

W ćwiczeniu przedstawionych jest kilka zdań (problemów), a zadaniem uczniów jest 

dokończyć zdania według własnego pomysłu  

Np. If my friend cheated in a final exams, I…………………………. . 

Na projektorze wyświetlać się będą pomysły uczniów. Wspólnie z nauczycielem uczniowie 

czytają zdania, sprawdzają poprawność i dyskutują nad pomysłami. 

 

4. Uczniowie po poznaniu i przećwiczeniu reguł i pisowni przystępują do małej rywalizacji- 

krótki quiz na kahoot. 

 

5. Nauczyciel zadaje prace domową, którą jest obejrzenie filmiku oraz zrobienie ćwiczeń na 

blendspace.com. 

 

 

 

 


