
  

Scenariusz  zajęć z j. angielskiego z wykorzystaniem tablicy multimedialnej w SP 8 w Sopocie  

 

Temat zajęć: „I’ve never seen the pytamids” 

Klasa: VI a 

Podręcznik: „Look 3” 

Prowadząca: Urszula Niesiołowska 

 

Cele ogólne:  

 zapoznanie się z zasadami zastosowania i budową zdań w czasie Present Perfect,  

 nauka III formy wybranych czasowników regularnych i nieregularnych, 

 śpiewanie piosenki „Brighton In the Rain”. 

Cele operacyjne:  

 uczeń potrafi zbudować poprawne zdania w czasie Present Perfect, 

 uczeń zna podstawowe zastosowania czasu Present Perfect, 

 uczeń potrafi wyjaśnić różnicę między czasownikiem regularnym i nieregularnym i podać II i III 

formy poznanych czasowników. 

Metody pracy:  

 metoda komunikacyjna, 

 burza mózgów, 

 metoda indukcyjna. 

Formy pracy: 

 praca indywidualna, 

 praca w grupach, 

 praca z całą klasą. 

Środki dydaktyczne: 

 tablica multimedialna z dostępem do Internetu, 

 podręcznik „Look 3”, 

 aplikacja ePanel Pearson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Przebieg lekcji:      

1. Przywitanie, sprawdzenie obecności.  

2. Rozgrzewka językowa: powtórzenie słownictwa z poprzedniej lekcji (nazwy produktów spożywczych).  

 Nauczyciel rozpoczyna „łańcuszek pytań” wprowadzając przy okazji konstrukcję „Have you ever 
eaten (pork/onion/chlli)?”. W razie konieczności tłumaczy pytanie. Uczniowie odpowiadają „yes/no”. 
„Łańcuszek” wraca do nauczyciela i ten odpowiada „I’ve never eaten (beef).” 

3. N-el rozdaje uczniom karty pracy z tekstem piosenki „Brighton In the Rain”, z którego zostały usunięte 
wszystkie czasowniki. Czasowniki te są wyszczególnione przed tekstem w formie tabeli do uzupełnienia 
(zał. 1).  

4. Uczniowie czytają i tłumaczą wszystkie czasowniki. Nauczyciel zwraca uwagę i pyta uczniów dlaczego 

czasowniki zostały podzielone na dwie grupy (przy pomocy zastosowanej czcionki) – czasowniki 
nieregularne/regularne – krótkie przypomnienie czym się różnią.  

5. Pierwszy raz uczniowie słuchają piosenki bez uzupełniania tabeli, starając się zrozumieć ogólny sens 

utworu. https://www.youtube.com/watch?v=MoSn9_1NdEY  . Po wysłuchaniu krótka „burza mózgów” 
o czym mówi piosenka. 

6. Przed kolejnym wysłuchaniem/obejrzeniem nauczyciel wyjaśnia, że zadaniem uczniów jest uzupełnienie 
3 kolumny w czasie, gdy będą oglądać teledysk. Tym razem utwór puszczany jest w zwolnionym 

tempie, tak aby nawet słabsi uczniowie mięli możliwość nadążyć. 

7. N-el wyświetla kartę pracy na tablicy multimedialnej, przypomina raz jeszcze co to jest II forma 
czasownika i kiedy jej używamy. Uczniowie podchodząc po kolei do tablicy uzupełniają II i III formy 
czasownika i sprawdzają na swoich kartach pracy.  

8. Nauczyciel pyta uczniów raz jeszcze o czym opowiadała piosenka (autor nigdy nie był za granicą i 
zawsze spędzał wakacje w Brighton) i próbuje naprowadzić uczniów na użycie czasu Present Perfect 

(m.in. do opisywania doświadczeń życiowych i opowiadania o bliżej nieokreślonej przeszłości). 

9. Uczniowie otwierają podręczniki na stronie 44/45 i patrząc na tabelki gramatyczne „dyktują” 
nauczycielowi strukturę zdań, którą ten zapisuje korzystając z możliwości tablicy multimedialnej, 
zostawiając jednak trochę miejsca na późniejsze dopisanie tematu.  

(PODMIOT + HAVE/HAS + III FORMA CZASOWNIKA itd.) 

10. N-l dopisuje temat lekcji: „I’ve never seen the pyramids”, uczniowie zapisują temat, krótką zasadę o 
użyciu czasu Present Perfect (podyktowaną przez nauczyciela) i przepisują struktury zdań zapisane na 

tablicy. 

11. Następnie uczniowie rozwiązują zadania z podręcznika w zeszytach i na tablicy multimedialnej (n-el 
wyświetla odpowiednią kartkę z podręcznika korzystając z aplikacji Panel Pearson) 

12. Na zakończenie lekcji każdy z uczniów wymyśla i mówi głośno jedno zdanie związane z jego życiowym 
doświadczeniem (czas Present Perfect), pozostali słuchają i odgadują, czy jest ono prawdziwe, czy nie. 

13. Jako zadanie domowe uczniowie mają utrwalić poznane III formy czasowników.  

   

  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MoSn9_1NdEY


I forma czasownika II forma czasownika III forma czasownika 

be    (7)   

drink   

drive   

eat   

have   

hear   

know   

learn   

read   

see   

spend   

kiss   

sail   

study   

watch   

 
 
 
Brighton In The Rain 
 
I've never _______ to Athens and I've never _______ to Rome 
I've only ___________ the pyramids in picture books at home 
I've never ______________ across the sea or ____________ inside a plane 
I've always _____________ my holidays in Brighton in the rain 
 
I've never ______________ foreign food or ________________ in a foreign bar 
I've never ________________ a foreign girl or _______________ a foreign car 
I've never ______________ to find my way in a country I don't know 
I've always _________________ just where I am and where I'll never go 
 
I've ______________ travel books by writers who have ____________ to Pakistan 
I've ______________ people telling stories of adventures in Iran 
I've ________________ TV documentaries about China and Brazil 
But I've never ______________ abroad myself, it's making me feel ill 
 
I've ____________ several languages like Hindi and Malay 
I've ______________ lots of useful sentences I've never ___________ able to say 
The furthest place I've ever _________________ was to the Isle of Man 
And that was full of tourists from Jamaica and Japan! 


