
CELE LEKCJI (goals): 1. Zintegrowane doskonalenie umiejętności językowych (czytanie ze 

zrozumieniem, słuchanie ze zrozumieniem, pisanie oraz mówienie),  dla uczniów na pograniczu 

poziomów pre-intermediate/intermediate

2. Wprowadzenie słownictwa, kolokacji językowych opisujących zastosowanie komputerów w 

różnych dziedzinach życia codziennego i zawodowego.

EFEKTY(objectives): 1. Podczas zajęć uczniowie mają szansę na  doskonalenie wszystkich umiejętności

językowych podczas kolejnych etapów lekcji/ćwiczeń.

2. Uczniowie poznają i utrwalą słownictwo związane z zastosowaniem komputerów/technologii 

cyfrowej w życiu codziennym i zawodowym.

3. Uczniowie będą w stanie opisywać swoje osobiste doświadczenia z zastosowaniem technologii 

cyfrowej, a także opisywać zastosowanie technologii cyfrowej w sferze zawodowej.

PRZEWIDYWANE PROBLEMY: Mogą wystąpić problemy z rozumieniem tekstu, w którym 

wprowadzone zostanie słownictwo; problemy z wyszukiwaniem informacji w tekście;problemy z 

konstruowaniem wypowiedzi ustnych; problemy z rozumieniem tekstów czytanych (listening 

comprehension); dyscyplina w klasie (uczniowie to chłopcy w wieku 16-18 )

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE: lekcja stacjonarna- kserówki/handouty z tekstem, tablica (interaktywna), 

laptop do odtworzenia nagrań, internet,

PLAN LEKCJI:

1. rozgrzewka językowa

5 min -Burza mózgów, uczniowie muszą wymienić urządzenia elektroniczne oraz podać ich 

zastosowanielub nazwać urządzenia wyświetlone na tablicy interaktywnej i wymienić ich 

zastosowanie,



2. wstęp do tekstu

5 min - opis ilustracji, na których są przedstawione osoby korzystające z różnych urządzeń 

elektronicznych 2-3 zdania na temat każdej ilustracji, (około 4-5 ilustracji),

3. praca z tekstem

12 min- Nauczyciel czyta tekst dla uczniów lub odtwarza nagranie do tekstu, który uczniowie mają 

przed sobą, co wpływa na utrzymanie uwagi uczniów oraz łatwiejsze jego zrozumienie. Tekst traktuje 

o zastosowaniu technologii cyfrowej w różnych dziedzinach życia, wprowadza słownictwo/wyrażenia,

które są ważna dla celów lekcji. Po przeczytaniu/odtworzeniu tekstu, upewniamy się czy uczniowie 

zrozumieli tekst, tłumaczymy wytłuszczone wyrażenia, słowa, które chcemy aby uczniowie znali po 

lekcji.

Sprawdzamy zrozumienie tekstu za pomocą pytań do tekstu 6 -8 pytań otwartych do tekstu. 

Uczniowie wyszukują informacje w tekście i udzielają odpowiedzi na pytania.

Przy założeniu,  że jest to lekcja zdalna, wykorzystujemy dysk google'a do uzupełniania tabeli z 

pytaniami do tekstu.

Uczniowie wpisują odpowiedzi do udostępnionego przez nauczyciela dokumentu, jednocześnie 

kontrolując na bieżąco postęp i zaangażowanie uczniów w lekcję.

4. Ćwiczenie leksykalne

5 min -Dopasowanie słów, tak aby tworzyły naturalne kolokacje językowe np. Do research, pay bills, 

store information itp.

5. Słuchanie ze zrozumieniem - notatki (notetaking exercise)

Pre-listening exercise (powtórka zawodów)



5min- Nauczyciel odtwarza nagranie, uczniowie zapisują zastosowanie technologii w pracy 

poszczególnych osób np. Kompozytor, inżynier, sekretarka czy nauczyciel       

6. 7min Doskonalenie umiejętności mówienia

Uczniowie rozmawiają w parach (są akacje, które dają możliwość pracy w parach podczas nauki 

zdalnej) lub na forum klasy odpowiadają na pytania przygotowane przez nauczyciela.

7. Praca domowa

3min

Research internetowy/metoda małego projektu

Podział uczniów na grupy 3 osobowe i opracowanie zastosowania technologii w takich dziedzinach 

jak Wyścigi Formuły 1, Fabryki/Przemysł, Rozrywka. Na kolejnej lekcji kilka grup uczniów prezentuje 

swe wyniki i opracowania.

Pozostałą część czasu poświęcamy na sprawy organizacyjne


