
SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO.
TEMAT: New York - kultura amerykańska.
KLASA: 1a
 CELE LEKCJI:
 Cel ogólny: Uczeń słucha piosenki, w celu uzupełnienia informacji, poznaje nowe słownictwo. 
Uczeń słucha i czyta tekst, w celu zrozumienia ogólnego sensu, poznaje nowe słownictwo. Uczeń 
ogląda film w celu zrozumienia ogólnego sensu, poznaje nowe słownictwo.

Cele szczegółowe: Uczeń: • uzupełnia tekst piosenki ze słuchu; • poznaje nowe słownictwo z tekstu 
o Nowym Jorku • poznaje fakty dotyczące geografii i historii Nowego Jorku • określa główną myśl 
tekstu czytanego; • znajduje w tekście określone informacje; • znajduje w tekście słuchanym 
określone informacje; • ogląda film przedstawiający znane miejsca i fakty z historii • stosuje 
strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu 
zawierającego nieznane słowa i zwroty)

METODY:
• komunikacyjna
 • praca z piosenką
• praca z tekstem
• praca z filmem

FORMY PRACY:
 • praca całą klasą
 • praca indywidualna
• praca w parach

POMOCE: podręcznik: Vision 2 , i nagranie tekstu Piosenka: Englishman In New York                    
Film : New York City Vacation Travel Guide

 PRZEBIEG LEKCJI FAZA WSTĘPNA (10 min.)
• Sprawdzenie zadania domowego
 • Przedstawienie tematu zajęć i zapisanie go na tablicy
 • Uczniowie uzupełniają tekst piosenki Englishman In New York, (dwukrotne słuchanie utworu),    
• Uczniowie określają myśl przewodnią utworu oraz znaczenie słów „Be yourself no matter what 
they say”        

GŁÓWNA CZĘŚĆ LEKCJI (30 min.)                                                                                         • 
Uczniowie samodzielnie czytają tekst, odpowiadają na ogólne pytania nauczyciela                            
• Uczniowie słuchają nagrania tekstu o Nowym Jorku                                                                          
• Uczniowie odpowiadają na szczegółowe pytania nauczyciela                                                            
• Uczniowie dopasowują tytuły do akapitów                                                                                         
• Wyjaśnienie i zapisanie nowego słownictwa.                                                                                      
• Wyjaśnienie zagadnień historycznych i kulturowych – wprowadzenie do filmu                                
• Uczniowie oglądają film o Nowym Jorku, notują nazwy znanych miejsc.                                         
• Uczniowie w parach uzupełniają znane miejsca, nazwy parków, ulic, itp.                                         
• Uczniowie w parach decydują i uzasadniają, które miejsca w Nowym Yorku poleciliby turystom.

 PODSUMOWANIE (5 min.) • Podsumowanie przypomnieniem podstawowych informacji o 
Nowym Jorku. • Praca domowa – projekt opis dużego miasta typu CITY ( historia mieszkańcy, 
zabytki, sławne miejsca)


