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Lekcja otwarta z wykorzystaniem TIK 

Temat - Powtórzenie wiadomości z działu 4. (klasa  5 szkoły podstawowej) 

Prowadząca - Edyta Lewandowska 

 

CO UCZNIOWIE JUŻ WIEDZĄ/UMIEJĄ, PRZYSTĘPUJĄC DO ROZWIĄZANIA ZADANIA? 

1. Uczniowie ćwiczyli tworzenie zdań w czasie present continuous. 

2. Potrafią nazwać sprzęt komputerowy 

3. Poznali zastosowanie zaimków dzierżawczych. 

4. Poznali zastosowanie przedimków a, an, the. 

5. Pracowali już w grupach 

CEL  LEKCJI:  

Przypomnienie i utrwalenie materiału z działu 4. 

CZEGO UCZNIOWIE MAJĄ SIĘ NAUCZYĆ WYKONUJĄC ZADANIE? (WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, 

POSTAWY) 

1. Uczniowie utrwalą słownictwo z zakresu sprzętu komputerowego. 

2. Uczniowie utrwalą tworzenie pytań w czasie present continuous . 

3. Uczniowie przećwiczą użycie zaimków dzierżawczych i przedimków.. 

4. Uczniowie będą ćwiczyć umiejętność pracy w grupie. 

STRATEGIE SUKCESU: po lekcji 

1. Uczeń potrafi wymienić przynajmniej 8 słówek z zakresu części komputera. 

2. Uczeń potrafi utworzyć pytania w czasie present continuous. 

3. Potrafi  zastąpić rzeczownik właściwym zaimkiem dzierżawczym. 

4. Potrafi wymienić korzyści z pracy w grupie. 

METODY/FORMY PRACYUCZNIÓW NAD ZADANIEM 

 praca w grupie 

 praca indywidualna 

 gra edukacyjna 

 burza mózgów 
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POLECENIE/TREŚĆ ZADANIA/MATERIAŁY POTRZEBNE DO WYKONANIA ZADANIA 

 kolorowe kartki , flamastry 

 duża kostka do gry, pionki 

 metodniki 

Powitanie i sprawdzenie obecności,  

Przedstawienie celów lekcji.  

Nauczyciel pyta o to czym zajmowaliśmy się przez ostanie dwa tygodnie na lekcjach (burza 

mózgów). 

CZĘŚĆ  1 – ROZGRZEWKA (PRESENTATION) 

 Nauczyciel dzieli uczniów na 4 grupy (sam wybiera liderów, a następnie liderzy losują 

pozostałych członków, których imiona są zapisane na patyczkach po lodach) 5 min. 

 Nauczyciel kolejno wyświetla cztery zadania z materiałem powtórzeniowym, uczniowie 

maja chwilę aby wspólnie ustalić prawidłowe odpowiedzi. Następnie wspólnie 

uzupełniamy zadania losując kolejne osoby z różnych grup. Za prawidłową odpowiedź 

drużyny otrzymują punkty. 4 x 2 min. = 8 min 

CZĘŚĆ 2 – PRZYGOTOWANIE GRY EDUKACYJNEJ (PRACTICE) 

 Dryżyny dostają po 6 kartek w różnych kolorach i flamastry. Ich zadaniem jest utworzyć  6 

pytań, zdań do uzupełnienia itp., które zapisują na kartkach. Nauczyciel monitoruje ich 

pracę. Uczniowie mają na ławkach metodniki, za pomocą których sygnalizują czy nie 

potrzebują pomocy. 10 min. 

CZĘŚĆ 3 - POSUMOWANIE 

 Nauczyciel podaje na tablicy kryteria sukcesu, uczniowie chwilę się zastanawiają po czym 

nauczyciel prosi wybranych uczniów o uzupełnienie tabelki. 2min 

CZĘŚĆ 4 – GRA EDUKACYJNA (PRODUCTION) 

 Zbieramy od grup kartki z zadaniami, układamy je na podłodze zapisaną strona do dołu i 

układamy tak aby utworzyły planszę do gry. Ustalamy jeden punkt, od którego zaczynają 

wszyscy. Każda drużyna na zmiany rzuca kostką, przechodzi odpowiednią ilość oczek i 

odwraca kartkę z zadaniem – jeśli poprawnie udzieli odpowiedzi zatrzymuje kartkę, jeśli 

nie, odkłada ją na miejsce.  Jeśli drużyna wylosuje swoje pytanie kolejka przepada. Gramy 

albo tak długo aż skończą się pytania, lub wygrywa ta drużyna, która w wyznaczonym 

czasie zbierze jak najwięcej kartek. 20 min 

 

 

                                                                         HAVE FUN!!! 


