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SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA PROJEKTU  
”Nauka przez całe życie ” 

realizowanego w latach 2020-2022 przez Zespół Szkół Technicznych  
o numerze2020-1-PL01-KA101-078838 w ramach projektu 

„Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” 
 
 

Nauczyciel : mgr Małgorzata Szczepańska 
Temat : Describing feelings and emotions 
Czas trwania : 45 min 
Klasa: 4 Tcm 
 
Cele lekcji:  
 
Cel główny : 
 

• Utrwalenie i wzbogacenie słownictwa dotyczącego opisywania uczuć i emocji 
 
Cele operacyjne:  

• Uczeń zna słownictwo dotyczące emocji i uczuć 
• Potrafi tworzyć dłuższe wypowiedzi 
• Potrafi korzystać z nowoczesnych aplikacji do nauki 

 
Pomoce dydaktyczne: 
  

• Podręcznik – Repetytorium Oxford 
• tablica interaktywna 
• telefon komórkowy 
• aplikacja coggle, kahoot 
• program Edpuzzle 

 
Metody pracy: praca indywidualna, praca w parach , praca w grupie 
 
Czynności wstępne: przywitanie z klasą, sprawdzenie listy, podanie tematu lekcji 

  
Przebieg lekcji: 
 

1. Rozgrzewka – krótkie pytania o samopoczucie uczniów, ich uczucia związane z 
dzisiejszą lekcją 
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2. Nauczyciel na tablicy interaktywnej wyświetla planszę, na której przy pomocy 
programu coggle uczniowie używając telefonów komórkowych w parach tworzą 
mapę słów opisujących uczucia i emocje 

3. Nauczyciel prosi o otwarcie podręczników i wykonanie samodzielnie ćwiczeń 8 i 
9/ 7  

4. Nauczyciel prosi o wejście na stronę programu Edpuzzle, wybranie piosenki, 
która będzie pasowała do tematu lekcji i stworzenie tam pytań dotyczących tego 
filmu, uczniowie pracują w grupach. 

5. Nauczyciel wybiera kolejne grupy, które na tablicy interaktywnej prezentują 
filmiki z pytaniami , uczniowie wskazują grupę uczniów, która musi krótko 
odpowiedzieć na ich pytania 

6. Nauczyciel prosi o wykonanie ćwiczeń z podręcznika 10 i 11/7 
7. Nauczyciel na tablicy interaktywnej wyświetla ilustrację, zadaniem uczniów jest 

opisać ją, a następnie odpowiedzieć na pytania które dotyczą uczuć  
8. Na zakończenie lekcji w celu utrwalenia słownictwa uczniowie przystępują do 

quizu w aplikacji kahoot  
 
Zakończenie : 
9. Nauczyciel zadaje pracę domową – zadaniem uczniów jest napisanie krótkiej 

wypowiedzi na temat uczuć, które towarzyszą im podczas różnych zajęć 
domowych 

 
 
 
 

 
 

 
 


