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Cel główny: Opanowanie słownictwa, związanego z zanieczyszczaniem środowiska oraz 
rozumienie prostych wypowiedzi na temat jego ochrony poprzez drobne, codzienne czynności. 
Rozwój umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii w nauce języka obcego.

Cele szczegółowe:
Uczeń
- posługuje się nowym słownictwem, utrwalając konstrukcję czasu Present Simple (czasu 
teraźniejszego prostego) w której zbudowane są zdania, wykorzystywane na lekcji,
- samodzielnie wykorzystuje technologię do zdobycia nowych umiejętności językowych,
- rozwiązuje problem poprzez współpracę.

Podstawa programowa:

I. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, 
ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych  
w zakresie następujących tematów:
 13) świat przyrody (ochrona środowiska naturalnego);

II. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie w standardowej odmianie 
języka:
 1) reaguje na polecenia;

IV. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne:
 1) opisuje zjawiska;

VII. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego w typowych sytuacjach:
 4) wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami;

X. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem;

XI. Uczeń współdziała w grupie.



Metody i techniki pracy:

- praca z wykorzystaniem TIK,
- podające – uczenie się przez 
przyswajanie 
- waloryzacyjne – uczenie się przez 
przeżywanie 
- praktyczne – uczenie się przez 
działanie 
- problemowe – uczenie się przez 
odkrywanie ( aktywizacyjne:  
metoda hierarchizacji, praca przy 
współpracy).

Formy pracy:

- praca zbiorowa,
- praca 
indywidualna,
- praca w parach,
- praca w grupach.

Środki dydaktyczne:

monitor interaktywny, zestaw 
słuchawkowy interaktywny, aplikacja 
Quizlet Plus, żółte brystolowe koło, 
karteczki ze zdaniami, mazaki, kredki, 
karty pracy, tablety / smartphony.

Opis przebiegu zajęć:

FAZA WSTĘPNA

1. Powitanie, czynności organizacyjne.
2. Wstęp. Nauczyciel krótko objaśnia cel lekcji, jakim jest zapoznanie uczniów z pojęciami związanymi  
z ochroną środowiska oraz kształtowaniem umiejętności rozumienia w jaki sposób należy dbać  
o swoje najbliższe otoczenie poprzez codzienne nawyki. (czas: około 5 minut).

FAZA REALIZACYJNA

3. Uczniowie za pomocą aplikacji Quizlet Plus na monitorze interaktywnym wspólnie zapoznają  
się z nowymi pojęciami oraz ich wymową, związanymi z ochroną środowiska naturalnego. (czas: około 
2 min).
4. Uczniowie pracując indywidualnie na tablecie / smartphonie utrwalają nowopoznane słownictwo. 
W aplikacji Quizlet Plus szeregują odpowiednie fiszki z tłumaczeniem oraz znakiem graficznym  
lub obrazkiem. (czas: około 3 min).
5. Po utrwaleniu słownictwa dzięki technologii, uczniowie pracując w parach uzupełniają karty pracy. 
Zadanie polega na dopasowaniu słów, wyrażeń do luk, by tworzyły logiczne i poprawne zdanie. 
Uczniowie kolejno czytają je na głos. ( czas: około 6 min).
6. Nauczyciel objaśnia zasady gry, po których każdy uczeń samodzielnie za pomocą tabletu / smartphona 
dokonuje klasyfikacji śmieci i lokalizacji ich w odpowiednich pojemnikach. (czas: około 3 min).
7. Uczniowie siadają w kręgu, wewnątrz którego leży wycięte koło, koloru żółtego z pytaniem: What 
do you do to help the environment? Nauczyciel rozdaje po dwie karteczki, na każdej zapisane jest zdanie, 
jedno prawidłowe, wyrażające sposób na ochronę najbliższego otoczenia oraz jedno nieprawdziwe. 
Uczeń dokonuje wyboru samodzielnie lub konsultując się z innymi wybranymi przez siebie osobami. 
Po dokonaniu decyzji kładzie karteczkę na kole. (czas: około 12 min).



8. Nauczyciel czyta każde zdanie z karteczek, leżących na kole  i pyta klasy czy zgadzają z tym, co jest  
na nich zapisane. Wybrany uczeń odpowiada, używając konstrukcji Yes, I do, No, I don’t, Yes, it is, No, 
it isn’t. Następnie nauczyciel powtarza czynność z karteczkami odrzuconymi, jeśli na kole znalazły  
się zdania nieprawdziwe. Każda karteczka z prawidłową wypowiedzi zostaje ułożona wokół koła, 
tworząc jego promyki. (czas: około 6 min).
9. Uczniowie przyklejają karteczkowe promyki do koła, które tworzą słońce. Następnie kolorują, 
rysując np. uśmiech, kwiaty, które symbolizują radość i czystość. (czas: około 5 min).
9. Samoocena: Nauczyciel rozdaje na kartonikach małe słoneczka. Każdy uczeń koloruje swoje 
słoneczko w proporcji, w jakiej zrozumiał i opanował temat. (czas: około 2 min).

* w trakcie pracy ze słońcem nauczyciel puszcza znaną uczniom piosenkę o ochronie środowiska. Chętne 
dzieci śpiewają.
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