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Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 22 w Płocku 

Lekcja prowadzona przez: Andżelika Łuciakiewicz 

Klasa: IV  

Temat: Meet my star! 

HASŁO PROGRAMOWE:  

 Nauczanie gramatyki (zaimki dzierżawcze w liczbie pojedynczej, zaimki osobowe, 

czasownik ‘to be’) 

 Nauczanie sprawności mówienia (opisywanie osób: pytanie o imię, nazwisko, wiek, 

pochodzenie) 

 Nauczanie słownictwa (kluczowe słowa z piosenki) 

 Nauczanie sprawności wymowy (wymowa nowych słów) 

 Nauczanie sprawności pisania (dane osobowe) 

 Nauczanie sprawności słuchania (tekst piosenki z lukami) 

CELE OPERACYJNE: 

 Uczeń zaimki osobowe 

 Uczeń umie czasownik ‘to be’ w liczbie pojedynczej 

 Uczeń umie zaimki dzierżawcze w liczbie pojedynczej 

 Uczeń potrafi rozpoznać zaimki dzierżawcze ze słuchu 

 Uczeń potrafi zastosować zaimki dzierżawcze 

 Uczeń potrafi wyszukać proste informacje w tekście 

 Uczeń potrafi prosić o informacje oraz opisywać ludzi  

 Uczeń potrafi pracować samodzielnie oraz współpracować w grupie 

 Uczeń potrafi odpowiednio zachować się podczas pracy w grupie 

 Uczeń rozumie zastosowanie zaimków dzierżawczych oraz osobowych  

FORMA PRACY: 

(wg. W. OKONIA) 

Praca z cała klasą, 

Praca indywidualna jednolita, 

Praca grupowa jednolita, 

METODY PRACY: 

Słowna- rozmowa z klasą 
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Wizualna – pokaz z objaśnieniem 

Działaniowa- ćwiczenia wykonywane przez uczniów 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

Karty pracy 

Zeszyt ucznia 

Internet (zdjęcie +piosenka) 

Piłka 

PRZEBIEG LEKCJI: 

I część wstępna 

1. Powitanie 

2. Sprawdzenie listy obecności 

3. Sprawdzenie pracy domowej – ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń. 

II cześć główna 

WARM-UP 

Nauczyciel wybiera dwóch uczniów (chłopca i dziewczynka), uczniowie stają przed 

rówieśnikami i opowiadają o sobie. Następnie, nauczyciel zdaje innym uczniom pytania na 

temat osób stojących na środku. (pytania o imię, nazwisko, wiek i pochodzenie z 

wykorzystaniem zaimków dzierżawczych his i her) Nauczyciel wybiera ucznia rzucając 

do niego piłkę, po złapaniu piłki uczeń odpowiada.  

LEAD-IN 

Zapis tematu lekcji przez nauczyciela na tablicy i w zeszytach przez uczniów. Nauczyciel 

wyjaśnia zapisany temat (MEET – poznawać; STAR – gwiazda), uczniowie natomiast 

zapisują w zeszytach podane wyrazy. Następnie nauczyciel rozdaje kartę z fotografią 

piosenkarki i jej krótka wypowiedzią na swój temat. Uczniowie czytają wypowiedź 

następnie uzupełniają krótki formularz na podstawie przeczytanego tekstu. Po 

uzupełnieniu nauczyciel prosi jednego ucznia o przedstawienie piosenkarki rówieśnikom. 

Następnie uczniowie pracują w parach zadając pytania na temat piosenkarki (jedna 

osoba prosi o informacje, druga odpowiada). 

Następnie nauczyciel dzieli klasę na dwie grupy, rozdaje kartę pracy z krzyżówką. 

Uczniowie musza rozwiązać krzyżówkę, aby dowiedzieć się, kim jest nasz dzisiejsza 
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gwiazda. Ta grupa, która rozwiąże krzyżówkę prawidłowo wygrywa, zdobywając punkt dla 

swojej drużyny.  

Drugim zadaniem dla drużyny jest uzupełnić tekst piosenki brakującymi wyrazami. 

Bardzo cenną wskazówka dla uczniów są obrazki. Wygrywa ta drużyna, która prawidłowo 

uzupełnij tekst piosenki. Odpowiedzi sprawdzamy razem.   

III część końcowa 

1. Zadanie pracy domowej. 

Praca domowa: 

 Przetłumacz podane wyrazy na język polski. (kluczowe słowa z piosenki) 

 

 

 


