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Temat lekcji: My name is Mary. 

 

Cel/cele zajęć: 

Uczeń: 

 Poznaje formy zadawania 

podstawowych pytań dotyczących 

danych osobowych.  

 Zadaje pytania dotyczące danych 

osobowych oraz odpowiada na nie.  

Cele zajęć w języku ucznia/ dla ucznia: 

 

 formułuję pytania do tyczące danych 

osobowych. 

 rozróżniam odpowiednie pytania i 

dobieram do nich odpowiedzi. 

Kryteria sukcesu dla ucznia: 

 pytam się kolegi o dane osobowe oraz odpowiadam na pytania kierowane do mnie. 

Podstawa programowa:  2.1; 2.2;  2.3b; 2.4; 2.5; 2.7; 2.8 

Metody pracy:  gry- make a sentence, find a pair, rymowanka. 

Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna 

Środki dydaktyczne: : tablica interaktywna, karty wyrazowe, nagrania audio video, Magic 

Hat. 
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 Uczniowie witają się z nauczycielem i pacynką śpiewając 

piosenkę na powitanie. Nauczyciel w trakcie śpiewania chodzi 

po klasie i wita się z każdym uczniem podając mu dłoń. Wita się 

również z nimi wykorzystując pacynkę. 

 

 Uczniowie zapoznają się z celami lekcji. Nauczyciel 

wykorzystuje w tym celu bajkę „Little Red Riding Hood” – 

rozmowa Czerwonego Kapturka z wilkiem „Little Red Riding 

Hood and the Wolf” (autor – Justyna Krawczyk, materiał 

wypracowany na potrzeby programu „ Myślę-działam-idę w 

świat”). Po obejrzeniu filmu nauczyciel prosi uczniów o pomoc 
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w sformułowaniu celów lekcji. (załącznik 1) 

 Nauczyciel rozwiesza na tablicy karty wyrazowe z pytaniami i 

odpowiedziami (załącznik 2). Wskazuje kolejno pytanie i 

odpowiedź i prosi uczniów o powtórzenie. Po kilku rundach 

prosi wybranych uczniów aby samodzielnie odczytywali pytania 

i odpowiedzi.  

 

 Nauczyciel chodzi po klasie i zadaje pytania poszczególnym 

uczniom. Uczniowie starają się odpowiedzieć na pytania. Po 

kilku rundach nauczyciel losuje uczniów którzy zadają pytanie a 

oni wybierają osobę która na pytanie ma odpowiedzieć. 

 

 Uczniowie siadają na dywanie nauczyciel prezentuje im 

rymowankę „What’s your name?” Uczniowie powtarzają razem 

z  nauczycielem. ( załącznik 3)  

 

 Uczniowie siedzą na dywanie. Nauczyciel podaje uczniom 

Magic Hat (zaczarowany kapelusz), w którym umieszczone są 

karteczki z pytaniami i odpowiedziami (załącznik 4). Po 

wyciągnięciu karteczki, uczniowie którzy wylosowali pytania  

kolejno je odczytują,  osoba która ma parę musi szybko wstać i 

przeczytać swoją odpowiedź. ( kilka osób będzie miało pasującą 

odpowiedź, dlatego kto pierwszy wstanie i udzieli odpowiedzi 

ten tworzy parę z uczniem który zadawał pytanie). 

 

 Nauczyciel kolejno prosi uczniów o wylosowanie jednej 

karteczki na której zapisane są dane osobowe ( załącznik 5). 

Uczniowie kolejno siadają na krześle a reszta uczniów zadaje im 

pytania. Uczeń odpowiada na pytania a zadaniem uczniów jest 

zrobienie notatek które zapisują na karcie. (załącznik 6). Po 

wysłuchaniu wszystkich odpowiedzi nauczyciel zadaje pytania 

dotyczące danych zapisanych przez uczniów np. Who is Kasia? 

How old is she? Where is she from? Uczeń który pierwszy się 

zgłosi i udzieli poprawnych odpowiedzi zdobywa punkt -                

kolorową piłeczkę. (W tym zadaniu nie sprawdzamy 

poprawności zapisu odpowiedzi liczy się odpowiedź ustna). Po 

zakończonej zabawie zliczmy piłeczki i nagradzamy brawami 

zwycięzcę. 

 

 Podsumowanie:  HOT QUESTION¹:  Who are  you?  

Nauczyciel zadaje pytanie uczniom którzy udzielają 

wymyślonych przez siebie odpowiedzi.  

 

 Uczniowie żegnają się z nauczycielem i pacynką śpiewając 

piosenkę na pożegnanie.  
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¹HOT QUESTION – High Order Thinking Question. Pytania zmuszające ucznia do 

myślenia i nie mające jednoznacznej odpowiedzi ( każdy uczeń może dzielić innej 

odpowiedzi). 
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