
KONSPEKT OTWARTEJ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

KLASA: III 

DATA: 26.11.2013 

TEMAT: WHAT ARE YOU WEARING? – powtórzenie utrwalenie wiadomości 

z wykorzystanie prezentacji programu Power Point. 

Cele ogólne: 

 rozwijanie umiejętności słuchania i mówienia, 

 kształtowanie motywacji do nauki języka poprzez zabawową formę zajęć. 

Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

 Potrafi rozpoznawać części garderoby. 

 Potrafi nazywać członków rodziny. 

 Opisuje, w co ktoś jest ubrany. 

 Rozumie proste wypowiedzi i polecenia nauczyciela. 

 Współpracuje w drużynie. 

METODY: 

 gry i zabawy językowe 

 komunikacyjna 

FORMY PRACY: 

 Praca indywidualna na forum klasy — turn taking — wypowiedzi poszczególnych 

dzieci 

 Praca indywidualna — wykonywanie ćwiczeń 

 Praca w grupach 

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

 karty obrazkowe, 

 karty z wyrazami, 

 prezentacja programu Power Point 

 

PRZEBIEG LEKCJI: 

1) Przywitanie się. Warm up – rozgrzewka językowa – What’s the weather like today?, 

How are you today? 

2) Przedstawienie tematu lekcji. 



3) Przypomnienie nazw części garderoby. N-l prezentuje karty obrazkowe, a zadaniem 

uczniów jest odgadnięcie jaka to część garderoby. Następnie dzieci dopasowują 

obrazki do kart wyrazowych.  

4) Listen and guess. Posłuchaj i zgadnij. Prezentacja fotografii klasowej. N-l czyta opisy 

dzieci przedstawionych na fotografii, uczniowie podają imię opisywanej osoby. 

5) Gra: ‘Read my lips’. N-l poruszając ustami, bezgłośnie nazywa członków rodziny 

Annie, np. Mum. Dzieci odczytują słowo z ruchu warg nauczyciela. Następnie 

ochotnik zastępuje nauczyciela i bezgłośnie wypowiada nazwy członków rodziny 

Annie. Pozostali uczniowie starają się odczytać słowa z ruchu warg. 

6) Write, podręcznik s.22, ćw.16. Dzieci podpisują członków rodziny Annie. 

7) Complete the sentences. Uzupełnianie zdania nazwami kolorów i części garderoby. 

8) What’s she wearing?: Dzieci patrzą na strój chłopca i dziewczynki przedstawionych 

na fotografii i opisują ich ubranie. 

9) Read, draw and colour. Dzieci otrzymują opis osoby i zadaniem ich jest przeczytać 

opis, narysować i pokolorować obrazek. 

10) Gra ‘Board race’ Nauczyciel dzieli klasę na dwie drużyny. Każdy uczestnik gry 

podchodzi do tablicy i zapisuje słowo z podanej przez nauczyciela kategorii, np. 

family. 

11) Podsumowanie i zakończenie. 
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