Pomysł dobrej praktyki
Nauczyciel: Alicja Latuszek / Szkoła Podstawowa nr 2
Język angielski, klasa VI
Tytuł dobrej praktyki: London attractions. If you go to London, you will see Buckingham Palace.
Główne atrakcje Londynu. Zdania warunkowe typu I.
I. Cele lekcji:
Uczeń:
 potrafi wskazać Londyn na mapie oraz wie jaką funkcję pełni to miasto
 poznaje/przypomina sobie nazwy najważniejszych atrakcji Londynu
 doskonali wymowę nazw własnych
 jest w stanie zidentyfikować słynne miejsca w Londynie widząc je np. na obrazkach
 poznaje budowę i użycie zdań warunkowych I typu
 buduje proste zdania warunkowe I typu według podanego schematu
 utrwala zdania warunkowe wykonując ćwiczenia online
II. Metody i formy pracy:
- praca indywidualna, z całą klasą i w grupach
- praca z nagraniem
- praca z tekstem
- metody aktywizujące: zgadywanie/przewidywanie
- metoda podająca
III. Pomoce dydaktyczne:
- komputer
- tablica interaktywna
- prezentacja w programie PowerPoint nt. atrakcji Londynu
- podręcznik „Look 3” wraz z oprogramowaniem multimedialnym
- karta pracy (ulotka do samodzielnego wypełnienia)
IV. Krótki opis pomysłu:
- Nauczyciel wyświetla na tablicy interaktywnej mapę Europy i wprowadza temat Londynu i jego
atrakcji. Następnie przedstawia prezentację PowerPoint nt. słynnych miejsc w Londynie, uczniowie
rozpoznają je, ćwiczą poprawną wymowę nazw własnych, dopasowują słownictwo do obrazków –
uczniowie podchodzą do tablicy i łączą elementy.
- Nauczyciel przedstawia przykłady zdań warunkowych I typu, zapisując je na tablicy interaktywnej,
uczniowie formułują zasadę i dokańczają zdania na tablicy interaktywnej:
If you go to London, you ………….. .
If you go to the Globe Theatre, you …………… .
If the Queen is in London, I ……………. .
- Uczniowie utrwalają budowę i użycie I trybu warunkowego wykonując ćwiczenia online na
platformie agendaweb.org – tablica interaktywna umożliwia naukę całej klasie.
- omówienie zadania domowego: uzupełnienie ulotki nt. ciekawych miejsc w Londynie używając
zdań warunkowych.
Ćwiczenie zapasowe: film nt. 10 najlepszych atrakcji Londynu na Youtube.
V. Efekty lekcji:

Na lekcji uczniowie zetknęli się z elementami kultury kraju anglojęzycznego przez co
poszerzyli swoją wiedzę na jego temat. Nauczyli się formułować wypowiedzi w I trybie
warunkowym oraz ćwiczyli konstrukcję wykonując zadania online.

