
DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH 
English is my cup of tea! 

SCENARIUSZ LEKCJI

1. Cele:
- zaznajomienie uczniów ze specyfiką Dnia Języków Obcych
- rozwój zainteresowań związanych z nauką języka angielskiego 
- zwrócenie uwagi na konieczność nauki języka angielskiego w dzisiejszym świecie

2. Metody:
- metoda komunikacyjna 
- TPR 

3. Formy pracy:
- grupowa

4. Środki dydaktyczne:
- tablica multimedialna 
- karty pracy
- kod QR 
- telefony (po jednym na grupę)

5. Tok zajęć:
- przywitanie uczniów
- zapisane na tablicy idiomu w formie tematu „English is my cup of tea” - uczniowie 
odgadują znaczenie (burza mózgów)
- zwrócenie uwagi na konieczność posługiwania się językiem angielskim w dzisiejszym 
świecie - burza mózgów: What do we need English for? 
- znalezienie kompromisu pomiędzy koniecznością nauki języka angielskiego a 
przyjemnością wynikającą z nauki 
- wyjaśnienie celów Europejskiego Dnia Języków Obcych: 
a) znaczenie uczenia się języków obcych w życiu każdego człowieka 
b) szerzenie wielojęzyczności 
c) porozumienie międzykulturowe i promowanie różnorodności językowej i kulturowej w 
Europie
- podział uczniów na dwie grupy – ucznowie ustawiają krzesełka naprzeciwko siebie – 
rozpoczęcie konkurencji w dwóch grupach polegającej na wykonywaniu zadań na karcie 
pracy – grupa, która udzieli więcej poprawnych odpowiedzi i skończy jako pierwsza – 
zwycięża 
- nauczyciel informuje uczniów, że po trzech skończonych konkurencjach należy podejść do
stolika, na którym nauczyciel kładzie kartkę z kodem QR i odczytać kod 
- nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy 
- pierwsza konkurencja - uczniowie oglądają film pt.. „Where did English come from?” 
(https://www.youtube.com/watch?v=YEaSxhcns7Y&t=4s) oraz wykonują podane ćwiczenia
- druga konkurencja – tworzenie angielskich palindromów na podstawie przykładów w 
określonym czasie 
- trzecia konkurencja - nauczyciel rozdaje uczniom papierowe kule z pytaniami dotyczącymi

https://www.youtube.com/watch?v=YEaSxhcns7Y&t=4s


języka angielskiego; uczniowie na znak nauczyciela rozpoczynają bitwę na „śnieżne kule”, 
po 15 sekudnach nauczyciel przerywa „walkę”, uczniowie podnoszą z ziemi kule leżące 
wyłącznie po ich stronie i odpowiadają na pytania (po stronie jednej z grup może znajdować
się więcej kul, co oznacza konieczność odpowiedzenia na więcej pytań)
-  grupa, która kończy jako pierwsza podchodzi do stolika z kodem i odczytuje wiadomość 

6. Odczytanie na głos wiadomości: Have a nice European Day of Languages! Hope English is 
your cup of tea! 

7. Podziękowanie uczniom za lekcje. 


