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SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO 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” 

 

NAUCZYCIEL: mgr Agnieszka Stańczyk-Jabłońska  

TEMAT: Adverbs – comparison and usage 

CZAS TRWANIA: 45min 

KLASA: 1 technikum 

 

CELE LEKCJI: 

 

Cel główny: 

Zapoznanie uczniów z przysłówkami i ich użyciem  

 

Cele operacyjne: 

Uczeń: 

 zna przysłówek i jego użycie 

 wie jak tworzyć stopień wyższy i najwyższy przysłówków  

 zna zastosowanie i potrafi używać różnych stopni przysłówków w zdaniach 

 potrafi korzystać z aplikacji Kahoot. 

 

POMOCE DYDAKTYCZNE: 

 podręcznik Vision 2 

 projektor 

 komputer z dostępem do Internetu 

 film z Youtube https://www.youtube.com/watch?v=L0USJe44yS4 

 telefony komórkowe uczniów 

 aplikacja www.kahoot.com 

 

METODY PRACY: 

– dedukcja reguł gramatycznych  

– praca indywidualna z podręcznikiem 

– praca indywidualna z użyciem telefonów komórkowych 

 

CZYNNOŚCI WSTĘPNE 

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

https://www.youtube.com/watch?v=L0USJe44yS4
http://www.kahoot.com/
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PRZEBIEG LEKCJI: 

 

Rozgrzewka - przypomnienie zasad stopniowania przymiotników:  

1. Nauczyciel prosi uczniów o podanie zasad stopniowania przymiotników 

krótkich, długich oraz przymiotników nieregularnych. 

 

Rozwinięcie: 

2. Nauczyciel za pomocą projektora wyświetla krótki film wyjaśniający  

uczniom co to jest przysłówek i jakie jest jego użycie: 

https://www.youtube.com/watch?v=L0USJe44yS4. Po filmie prosi uczniów o 

powiedzenie, jakie typy przysłówków przedstawione zostały w filmie. 

3. Nauczyciel wyświetla film dotyczący użycia przysłówków w stopniu równymi  

wyższym (Vision 2 Grammar Video) i prosi uczniów o podanie różnicy między 

przymiotnikiem a przysłówkiem.  

4. Nauczyciel prosi uczniów o uzupełnienie stopnia wyższego przysłówków oraz 

reguł gramatycznych, które zauważyli oglądając film.  

5. Uczniowie wykonują trzy ćwiczenia w podręczniku na str. 53. 

6. Wspólnie z nauczycielem uczniowie ustalają zasady tworzenia stopnia 

najwyższego przysłówków.  

7. Uczniowie wykonują na swoich telefonach ćwiczenia online: 

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/adjectives-

adverbs/adverbs/exercises?02 

https://first-

english.org/english_learning/english_year_2/english_adverbs/20_english_comp

arison_of_adverbs.htm 

https://www.learnenglishfeelgood.com/english-adverbs-comparative1.html 

8. Po przećwiczeniu reguł uczniowie przystępują do krótkiego quizu w aplikacji 

kahoot. 

 

Zakończenie: 

9. Nauczyciel zadaje prace domową – wykonanie zadań ze str. 136 oraz ćw. 4 ze 

str. 36. 
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