
Scenariusz zajęć z języka angielskiego dla uczniów klasy IV Szkoły Podstawowej  

w Słupie rok szkolny 2017/2018 

 

Prowadząca zajęcia: Jolanta Jonowska 

Termin przeprowadzenia zajęć: 8.05.2018r. 

Temat : Młody perkusista 

Uczestnicy: uczniowie klasy IV 

 

Cel główny zajęć: 

- ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem; 

- wyszukiwanie informacji ogólnych i szczegółowych w tekście 

 

Umiejętności ponadprzedmiotowe (uniwersalne) kształcone w trakcie zajęć: 

- zainteresowania muzyczne uczniów; 

- znajomość nazw instrumentów; 

- umiejętność posługiwania się różnymi źródłami wiedzy – Internet 

 

Realizowane treści programowe: 

- słownictwo z zakresu muzyki oraz hobby i zainteresowań 

 

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej 

 

Reagowanie ustne:  uczeń potrafi wypowiedzieć się na temat swojego hobby, opowiada w 

skrócie treść tekstu 

Słuchanie: uczeń właściwie reaguje na pytania i polecenia nauczyciela 

Czytanie: uczeń czyta tekst ze zrozumieniem – odszukuje szczegółowe i ogólne informacje 

Inne: uczeń sprawnie posługuje się narzędziami internetowymi 

 

 

 

Cele operacyjne – uczeń: 

• Rozumie tekst 

• Potrafi uzupełnić zdania dotyczące tekstu 

• Zna instrumenty muzyczne  



• Umiejętnie obsługuje przeglądarkę internetową oraz aktywnie uczestniczy w grze 

interaktywnej 

 

Metody  pracy:  

Metoda bezpośrednia 

Metoda audiowizualna 

TIK 

 

Formy pracy: 

indywidualna 

 

Środki dydaktyczne: 

Podręcznik i ćwiczenia z serii „Junior Explorer” 

Multibook wyżej wymienionego podręcznika 

Monitor interaktywny 

 

 Przebieg zajęć: 

 

1. Warm –up: uczniowie przypominają sobie nazwy instrumentów muzycznych grając w grę 

interaktywną na monitorze https://learningapps.org/1819423  

2. Badanie 

 - nauczyciel zadaje pytanie o hobby – uczniowie odpowiadają, następnie pyta o ich 

zainteresowania muzyczne – jakiej muzyki słuchają i czy grają na instrumentach 

- uczniowie wysłuchują tekstu wywiadu z Igorem Faleckim, który od najmłodszych lat gra na 

perkusji 

- po wysłuchaniu tekstu uczniowie otwierają stronę internetową Igora, gdzie można zobaczyć 

ścieżkę jego kariery i posłuchać jak gra na perkusji 

https://www.youtube.com/channel/UC4RkvTgEt-JaYSnpnchMvcA  

3.Przekształcanie: 

- uczniowie wyszukują informacji szczegółowych w tekście – dotyczą one Igora i jego 

codziennego życia 

- uczniowie ćwiczą czytanie ze zrozumieniem – wyszukują w tekście konkretne słowa, 

odpowiadają na zadanie typu prawda/fałsz, łączą części słówek 

5. Refleksja – podsumowanie: 

- uczniowie uzupełniają pytania do tekstu i odpowiadają na nie 

 

 

  

 

 

https://learningapps.org/1819423
https://www.youtube.com/channel/UC4RkvTgEt-JaYSnpnchMvcA

