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Cel główny: Zapoznanie się z elementami kultury indyjskiej – kino Bollywood. 
Rozwijanie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii w nauce języka obcego.

Cele szczegółowe:
Uczeń
- utrwala konstrukcję gramatyczną czasu Present Simple (czas teraźniejszy prosty) 
dobierając odpowiedzi do pytań,
- utrwala słownictwo związane z tematyką człowiek, praca, życie prywatne,
- rozwiązuje problem poprzez współpracę oraz podział ról w grupie.

Podstawa programowa:

I. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, 
ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych  
w zakresie następujących tematów:
 1) człowiek
 4) praca
 5) życie prywatne;

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

III. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne:
 6) układa informacje w określonym porządku;

IX. Uczeń posiada:
 1) podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują  
się danym językiem obcym nowożytnym;

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

XI. Uczeń współdziała w grupie.



Metody i techniki pracy:

- podające – uczenie się przez 
przyswajanie (wykład),
- waloryzacyjne – uczenie się przez 
przeżywanie (wcielanie się w role),
- praktyczne – uczenie się przez 
działanie (wcielanie się w role),
- problemowe – uczenie się przez 
odkrywanie ( aktywizacyjne: 
współpraca w grupie),
- praca z wykorzystaniem TIK,

Formy pracy:

- praca zbiorowa,
- praca w grupach.

Środki dydaktyczne:

monitor interaktywny, zestaw 
słuchawkowy interaktywny, 
aplikacja Wordwall, kolorowe 
karteczki brystolowe.

Opis przebiegu zajęć:

FAZA WSTĘPNA

1. Powitanie, czynności organizacyjne.
2. Wstęp. Nauczyciel krótko objaśnia cel lekcji, jakim jest zapoznanie uczniów z tradycją kina Bollywood.
(czas: około 5 minut).

FAZA REALIZACYJNA

3. Nauczyciel pokazuje uczniom prezentację. Na jej podstawie uczniowie dowiadują się kilka faktów  
i ciekawostek o kinie indyjskim. (czas: około 5 min).
4. Uczniowie naśladują taneczne ruchy rąk słuchając poleceń nauczyciela. (czas: około 2 min).
5. Nauczyciel przedstawia postaci aktora i aktorki kina Bollywood i dzieli klasę na cztery grupy. Każda  
z grup otrzymuje rozsypankę – zestaw pytań i odpowiedzi, wywiadu. Dwie grupy pracują nad zestawem 
dla aktora, dwie dla aktorki. ( czas: około 6 min).
6. Po zakończonej pracy w grupach wszyscy uczniowie sprawdzają poprawność wykonanego 
zadania dzięki zadaniu przeprowadzonemu przez nauczyciela w aplikacji Wordwall, na monitorze 
interaktywnym. (czas: około 5 min).
7. Nauczyciel dzieli klasę na dwie grupy (łączy po dwie, pracujące nad tym samym wywiadem) i każdej  
z nich rozdaje drobne, proste rekwizyty. Zadaniem jednej grupy jest przygotowanie wywiadu z aktorką, 
drugiej grupy – z aktorem na podstawie wcześniejszego ćwiczenia. Każda z grup wykorzystując 
rekwizyty oraz dzieląc się rolami (lider, czasomierz, charakteryzator, dziennikarz, aktor / aktorka itd.) 
przygotowuje się do przedstawienia wywiadu. (czas: około 14 min).
8. Wybrani przez grupę uczniowie wcielają się w role dziennikarzy i aktorów, wykorzystując 
interaktywny zestaw słuchawkowy (czas: około 6 min).
9. Samoocena: Każdy uczeń za pomocą kciuka pokazuje czy zna podstawowe informacje o kinie 
Bollywood oraz jak czuł w swojej roli w grupie (czas: około 2 min).



* Zadanie dodatkowe (w przypadku wolnego czasu)
W aplikacji Wordwall Wspólnie klasa uzupełnia na zasadzie wybory odpowiednich słów luki  
w zdaniach, dotyczących ciekawostek o kinie Bollywood.
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