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Cele lekcji: 

Cel komunikacyjne: 

1. Doskonalenie umiejętności relacjonowania wypowiedzi innej osoby w formie ustnej i 

pisemnej 

2. Rozwijanie umiejętności wykorzystywania technologii informatycznej. 

3. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych (praca w grupach.) 

4. Wprowadzenie elementu współzawodnictwa i pracy grupowej celem zmotywowania 

uczniów do bycia lepszym i wzmożenia odpowiedzialności za zbiorowy efekt pracy  

Cele językowe:  

1. Powtórzenie i utrwalenie znajomości budowy i zasad tworzenia zdań w mowie zależnej  

2. Wyeliminowanie błędów popełnianych przy zamianie mowy niezależnej na mowę  

         zależną 

Kształtowanie kompetencji kluczowych: 

1. Umiejętność posługiwania się środkami językowymi przydatnymi w skutecznym 

komunikowaniu się w języku angielskim w mowie i w piśmie;  

2. Umiejętność rozumienia wypowiedzi, reagowania na wypowiedzi, tworzenia i 

przetwarzania wypowiedzi w celu utrzymania skutecznej komunikacji w języku angielskim; 

Formy pracy: 

 Praca w grupach 

 Praca indywidualna 

Metody pracy: 

 Metody aktywizujące - ćwiczenia, quiz, prezentacja  filmu video 

Środki dydaktyczne: 

 Kartki z ćwiczeniami 

 Aktywna Tablica  

 Komputer 

 Telefony komórkowe 

 

Tok lekcji: 

 

                
                 Etapy lekcji 
 

                                      
                               Przebieg lekcji 

1. Część wstępna  Powitanie uczniów i gości, sprawdzenie obecności, 
poinformowanie uczniów o celu lekcji i zasadach pracy 

 Uczniowie pracują w trzech grupach. Każda grupa 
otrzymuje jedną kartkę za zdaniami w których są błędy. 
Uczeń znajduje błąd w jednym zdaniu i przekazuje 



kartkę następnemu uczniowi w grupie, który poprawia 
kolejne zdanie itd. Nauczyciel monitoruje, czas na 
poprawienie zdania 30 sekund 

 

2. Część zasadnicza 1. Poprawa zdań 
 Nauczyciel wyświetla poprawne odpowiedzi na tablicy, 

uczniowie sprawdzają poprawność odpowiedzi kolejnej 
grupy i wyłaniają zwycięzcę spośród grup. Nauczyciel 
analizuje zdania, omawia wszelkie zmiany jakie zachodzą  
w zdaniach po zamianie mowy niezależnej na zależną 
 

2. Dopasowywanie 
 Uczniowie na kartkach dopasowują czasy do zmian jakie 

zachodzą w mowie zależnej 
 Indywidualni uczniowie, na czas, łączą w pary zachodzące 

zmiany czasów w mowie zależnej na aktywnej tablicy 
 Uczniowie na kartkach dopasowują okoliczniki czasu  

i miejsca do zmian jakie zachodzą w mowie zależnej 
 Indywidualni uczniowie, na aktywnej tablicy, na czas, 

wybierają pasującą odpowiedź, aby ją wyeliminować, 
powtarzają aż znikną wszystkie odpowiedzi 

3. Materiał video 
 Uczniowie oglądają film na You Tube, w trakcie którego 

odpowiadają na pytania z użyciem mowy zależnej. 
Poprawną odpowiedź znajdują na filmie.  

 

3. Zakończenie lekcji  Uczniowie, indywidualnie, przy pomocy własnych 
smartfonów oraz aktywnej tablicy, na platformie 
Kahoot, rozwiązują quiz, podczas którego wybierają 
jedną poprawną odpowiedź spośród czterech. 

 Uczniowie sprawdzają odpowiedzi na tablicy i wyłaniają 
zwycięzcę. 

 Nauczyciel zadaje pracę domową Workbook str 94 
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