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Temat: Can you fly? Pytania dotyczące umiejętności 

 

Cel główny: 

Uczeń mówi i pyta o umiejętności. Uczeń 

opisuje zwierzeta uzwględniając ich wygląd 

oraz umiejętności. 

Uczeń rozumie i rozróżnia nazwy zwierząt. 

Uczeń rozumie teksty nagrań. 

Cele operacyjne: 

- uczeń doskonali umiejętność 

mówienia, 

- uczeń potrafi udzielić odpowiedzi na 

pytanie, 

- uczeń doskonali umiejętność pisania, 

- uczeń doskonali zadawanie pytań  

- uczeń poprawnie zapisuje stosowane 

w czasie lekcji wyrazy, wyrażenia oraz zwroty,  

- uczeń rozumie ustne polecenia,  

 

Formy pracy: 

- indywidualna,  

 

- grupowa, 

 

Metody: 

- lingwistyczne (komunikatywne), 

- podające (objaśnienia), 

- praktyczne, 

 

Środki dydaktyczne: 

- podręcznik – New English Adventure 2 

- zeszyt ćwiczeń  

-  płyta CD, 

-  tablica,  

- zeszyt ucznia 

- karty obrazkowe, 

- komputer, 

- rzutnik, 

- karteczki z nazwami zwierząt. 

 

 

 



Przebieg lekcji: Tok lekcji oraz Czynności ucznia 

 

1. Przywitanie, sprawdzenie obecności. 

 

2. Warm-up - rozgrzewka językowa – 

 Nauczyciel prezentuje czynności na tablicy, następnie zabiera jedną kartę i pyta: What’s missing? 

Nauczyciel prezentuje np. pływanie – dzieci podają pełne zdanie- I can swim .  

Nauczyciel pokazuje, że nie potrafi latać i dzieci podają pełne zdanie- I can’t fly 

Nauczyciel dzieli tablice na dwie części- rysuje uśmiechniętą i smutną buzię- przyczepia karty 

obrazkowe i mówi uczniom co potrafi, czego nie potrafi. 

Nastepnie zadaje pytania poszczególnym uczniom Can you (fly)?-Uczniowie odpowiadają na pytania-  

Yes, I can; No, I can’t. 

 

3. Zapoznanie uczniów z tematem lekcji - Uczniowie zapisują temat lekcji do zeszytu. 

4.  Uczniowie śpiewają piosenkę – pokazują czynności gestem 

5. Podręcznik str 38 

Nauczyciel zwraca uwagę na słowo JUNGLE – elicytuje znaczenie następnie prezentuje (lub 

przypomina) nazwy dzikich zwierząt (snake, tiger, monkey, bird, bear, fish, elephant).  

 Zadanie 6. Str 38 

Dzieci słuchają nagrania i wskazują odpowiednie postacie na obrazku, pokazanym na rzutniku- 

następnie powtarzają zdania. 

Zadanie 7. Str 38 

Nauczyciel zaczyna zdanie…A (tiger) can… dzieci podają nazwę czynności, którą to zwierzę potrafi 

wykonać np. run. Nauczyciel wyświetla różne zwierzęta na rzutniku, a uczniowie podają co dane 

zwierzę potrafi a czego nie potrafi. 

Ochotnik czyta pytania w ramce. Dzieci słuchają nagrania i zgadują nazwę zwierzęcia. 

6. Zeszyt ćwiczeń str 36 

Zadanie 5. 

Dzieci wpisują nazwy zwierząt, następnie słuchają i numerują. 

Zadanie 6. 

Uczniowie uzupełniają pytania i wpisują odpowiedzi. 

 

 



7. Podręcznik str 39 

Zadanie 9 str 39 

Nauczyciel opisuje wybrane zwierzę z obrazka np. I’m small and brown. I’ve got four legs. I can run. I 

can’t fly. Wspólnie wybierają inne zwierzę i je opisują. 

Uczniowie samodzielnie łączą nazwy zwierząt z opisem. Następnie słuchają nagrania jednocześnie 

czytając zdania i podają nazwę zwierząt do których pasują opisy. 

Zadanie 10. Str 39 Tongue twister /dż/ 

Nauczyciel zwraca uwagę na zdjęcie żyrafy- pyta: What are these? ( Giraffes) Where are the giraffes? 

( in the jungle); Can giraffes jump? ( no)  

Nauczyciel pisze pytanie- Can giraffes jump in the jungle? 

Uczniowie słuchają I powtarzają nagranie. 

 

Zabawa  

Zgadnij kim jestem.  

Nauczyciel rozdaje dzieciom karteczki z nazwami zwierząt – przykleja je na plecach. Uczniowie zadają 

pytania w Can I ( walk)? różnym uczniom w klasie aby odgadnąć jakimi są zwierzętami. 

 

Zadanie domowe - Zeszyt ćwiczeń str 37 -Zapisanie umiejętności zwierząt. 

 

 

 

 


