
KONSPEKT ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU ERASMUS +  

W SZKOLE JĘZYKOWEJ EXPRESS LINGUA W STEPNICY 

 

 

Nauczyciel prowadzący – Agnieszka Sućko 

Miejsce – Szkoła Językowa - Express Lingua  

Rodzaj zajęć – Zajęcia językowe 

Temat dnia – Owoce 

Czas trwania zajęć – 45 min. 

Metody pracy – aktywizująca, lingwistyczne (komunikatywna, audiolingualna); podające 

(objaśnienie, pogadanka), problemowe (aktywizujące - decyzyjna, burza mózgów);  

eksponujące (ekspozycja), praktyczne (projektów, pokaz, ćwiczenia produkcyjne). 

 

Formy pracy – indywidualna, grupowa 

Środki dydaktyczne – płyta CD, owoce, maskotka, przepaska na oczy, memory cards, 

emblematy z owocami 

Cel główny – Utrwalenie słownictwa związanego z owocami oraz zastawą stołową. 

Cele szczegółowe: 

- uczeń – prawidłowo nazywa i wskazuje owoce oraz części zastawy stołowej; 

- kształtowanie umiejętności stosowania słownictwa w zwrotach i wyrażeniach; 

 - uczeń - stosuje poznane słownictwo w zwrotach typu „This is an apple. The apple is red” 

- uczeń - odpowiada na zadane pytania „What is it?”, „What colour is an apple? 

- śpiewa piosenkę utrwalającą owoce 

 

 

Przebieg zajęć: 

 

1. Część wstępna 

 

- Hello song – wspólne śpiewanie powitalnej piosenki z maskotką; 

- Questions – pytania podstawowe (zadawane przez maskotkę): What’s your name? How 

are you? Are you a girl or a boy? How old are you? 

 

2. Cześć główna  

 

- Prezentacja emblematów z owocami, przypomnienie poznanych słówek; 

- Zabawa „What is missing?” z rymowanką: 

Touch my nose, 

Touch my ear, 

Apple, apple disappear! 

Dzieci zamykają oczy, nauczycielka chowa jeden z owoców, dzieci otwierają oczy i na 

pytanie „What is missing?” odpowiadają jaki owoc zniknął. 

- Fruits song – wspólne śpiewanie piosenki 

- What is it? – rozpoznawanie owoców po smaku z zamkniętymi oczami; 

- Memory game – odszukiwanie par owoców 

- Gym time – let’s jump 10 times, let;s walk, let’s run, let’s clap your hands.  

 

3. Część końcowa 

-Sałatka owocowa – wspólne wykonanie sałatki owocowe oraz szaszłyków; 

- Zakończenie – Bay, Bay song - pożegnanie i podziękowanie dzieciom za udział  

w zabawach. 


