
Konspekt lekcji otwartej z języka angielskiego z wykorzystaniem TIK 

Nauczyciel SOSW w Jałowęsach: Małgorzata Skowron 

Klasa: III sp 

Data: 04.03.2022r. 

Czas: 45 minut 

Temat: There’s a park. Ćwiczymy poznane nazwy miejsc w mieście. 

Cel ogólny: 

- ćwiczenie znajomości poznanych nazw miejsc w mieście. 

Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

- rozpoznaje i odróżnia poznane miejsca w mieście (także w formie pisemnej), 

- nazywa miejsca w mieście,  

- prawidłowo wymawia nazwy miejsc w mieście, 

- śpiewa piosenkę, 

- odpowiada na proste pytania, 

- gra w gry interaktywne. 

Metody: 

- praktyczna, 

- aktywizująca (interaktywne gry językowe) 

Formy pracy: 

- z całą klasą,  

- indywidualna. 



Środki dydaktyczne: 

- monitor interaktywny, laptop z łączem internetowym, ePanel, platforma Wordwall, karta 

pracy przygotowana przez nauczyciela, zeszyt ćwiczeń New English Adventure 3. 

Przebieg lekcji: 

1) Powitanie. Śpiewanie piosenki odtworzonej na monitorze interaktywnym ze strony 

internetowej https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M. 

2) Nauczyciel zapisuje na tablicy temat lekcji, uczniowie przepisują temat do zeszytów. 

3) Uczniowie otrzymują od nauczyciela karty pracy, na których znajdują się ilustracje 

przedstawiające różne miejsca w mieście. Obok nich znajdują się kratki, w które 

wpisują kolejne litery zgodnie z kluczem wyświetlonym na monitorze interaktywnym. 

Po wykonaniu zadania uczniowie z pomocą nauczyciela odczytują angielskie nazwy 

miejsc z ilustracji. 

4) Nauczyciel wyświetla na monitorze interaktywnym karty obrazkowe przedstawiające 

poznane miejsca w mieście, a następnie zadaje uczniom pytanie: What’s this? 

Uczniowie odpowiadają na pytanie, podając angielskie nazwy poszczególnych miejsc, 

a nauczyciel poprawia ewentualne błędy w wymowie. 

5) Uczniowie ćwiczą poznane nazwy miejsc w mieście grając w gry interaktywne na 

platformie Wordwall 

https://wordwall.net/pl/resource/12417286/angielski/places-in-the-city 

https://wordwall.net/pl/resource/16194449/places-in-the-city 

https://wordwall.net/pl/resource/29134824/angielski/nea-3-unit-4 

6) What’s your favourite place in a town? 

Uczniowie wybierają spośród miejsc znajdujących się w ćw.1 str.26 w ćwiczeniówce 

to, w którym najbardziej lubią przebywać albo chciałyby spędzać w nim więcej czasu. 

Kolorują wybraną ilustrację, a następnie odpowiadają na pytanie nauczyciela                         

o ulubione miejsce w mieście. 

7) Zadanie pracy domowej. 

Uczniowie zapisują w zeszytach zadanie domowe – ćw.1 str.77 w ćwiczeniówce. 

8) Pożegnanie. 
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