
The classroom  
like the zoo
(Klasa jak zoo)
Klasa: czwarta
Przedmiot: język angielski 
Poziom: II.1 

SCENARIUSZ Z WYKORZYSTANIEM ZASOBÓW Z PORTALU SQULA.PL:
- quiz „Animals”: https://naukaizabawa.squla.pl/misje/jezyk-angielski/slownictwo/3337-

animals (Squla.pl – Zaloguj się – Klasa 4 – Język angielski – Słownictwo – Animals),
- quiz „Adjectives”: https://naukaizabawa.squla.pl/misje/jezyk-angielski/slownictwo/3344-

adjectives (Squla.pl – Zaloguj się – Klasa 4 – Język angielski – Słownictwo – Adjectives).

Cele lekcji
 Utrwalenie słownictwa z zakresu „animals” i „pets”.
 Utrwalenie konstrukcji stosowanych w Present Simple i praktyczne ich zastosowanie.
  Pobudzenie kreatywności uczniów poprzez umożliwienie im nieszablonowego opisywania 
zwierząt. 

 Integracja klasy dzięki zastosowaniu gamifikacji. 
 Utrwalenie stosowania przymiotników używanych do opisywania zwierząt.
 Utrwalenie umiejętności rozwiązywania quizów.

Metody
 burza mózgów realizowana przy pomocy aplikacji
 mapa mentalna
 metoda symulacyjna
 quiz

Przebieg lekcji
Etap lekcji Opis działania
1.
Wprowadzenie

 y Nauczyciel wita uczniów i przypomina im, że w zeszłym roku uczyli się nazw zwierząt. 
Poznali też podstawowe przymiotniki opisujące zwierzęta i posługiwali się czasem 
Present Simple. 

 y Nauczyciel zapowiada, że podczas tej lekcji powtórzą i poćwiczą zdobyte wiadomości. 
 y Na początek nauczyciel pyta, jaka jest różnica między pets (zwierzęta domowe), farm 
animals (zwierzęta gospodarskie) a wild animals (dzikie zwierzęta). 

 y Nauczyciel prosi uczniów, aby w grupach 4–5-osobowych1 wypełnili ćwiczenie 1. z karty 
pracy. 

 y Nauczyciel sprawdza ćwiczenie na głos, uzupełniając bazę leksykalną uczniów o nowe, 
pojawiające się w innych grupach wyrazy.  



2.
Realizacja tematu

 y Wykorzystanie 
quizu z platformy 
Squla.pl do 
utrwalenia leksyki 
i poznanych nazw 
zwierząt

 y Wprowadzenie 
elementu 
gamifikacji do 
klasy

 y Nauczyciel dzieli klasę na dwie grupy.
 y Nauczyciel wyświetla na tablicy interaktywnej quiz ze Squla.pl: https://naukaizabawa.
squla.pl/misje/jezyk-angielski/slownictwo/3337-animals (Squla.pl – Zaloguj się – Klasa 
4 – Język angielski – Słownictwo – Animals).

 y Prosi uczniów, aby po kolei podchodzili do tablicy przedstawiciele poszczególnych grup 
i zaznaczali właściwe odpowiedzi. Za każdą poprawną odpowiedź nauczyciel zapisuje 
punkt dla grupy, która jej udzieliła.

Dodatkowa informacja dla nauczyciela:
Wykorzystanie na tym etapie lekcji quizu z portalu Squla.pl pozwala nie tylko uatrakcyjnić 
lekcję (gamifikacja, element integrujący, element miękkiej rywalizacji), ale również 
umożliwia zastosowanie zgromadzonych na wcześniejszym etapie lekcji wiadomości  
w innym, praktycznym aspekcie, co sprawia, że uczniowie nie „kują” bezmyślnie słów 
na pamięć, ale muszą je wykorzystać w procesie myślowym, podobnie jak się to dzieje  
w prawdziwym życiu. 

Extension version (wersja zaawansowana):
Nauczyciel może zatrzymać quiz na jednym ze slajdów, np. slajdzie trzecim, i zachęcić 
uczniów do krótkiej dyskusji, dlaczego jedno ze zwierząt nie może schować się  
w mieszkaniu i jakie inne zwierzęta nie chowają się w mieszkaniu. Może także zastosować 
debatę, w której uczniowie mieliby za zadanie wykazać, że jednak to zwierzę (a horse) może 
się schować w mieszkaniu, a jeśli tak, to gdzie. Pozwala to ćwiczyć myślenie kreatywne, 
out of the box, jednocześnie wymaga jednak wyższego poziomu znajomości angielskiego, 
nie jest więc rekomendowane do stosowania w każdej grupie.

3.
Realizacja tematu

 y Utrwalenie 
leksykalne

 y Uczniowie, grając w charades (kalambury)2, podchodzą indywidualnie i przedstawiają 
wybrane zwierzę spośród tych, które występowały w quzie na portalu Squla.pl. 

 y Zadaniem kolegów jest zgadnąć, jakie zwierzę jest przedstawiane.  
 y Już po zakończeniu zabawy nauczyciel ponownie wyświetla quiz, aby uczniowie mogli 
sobie przypomnieć, jakie zwierzęta tam występowały3. 

4.
Realizacja tematu

 y Przypomnienie 
i utrwalenie 
przymiotników, 
przy pomocy 
których można 
opisać zwierzęta

 y Uczniowie wspólnie ustalają, jakie cechy mają przedstawiane zwierzęta.
 y Nauczyciel spodziewa się przymiotników takich jak: 
quiet – cichy 
noisy – głośny 
fast – szybki 
slow – wolny 
crazy – szalony 
long – długi 
short – krótki itd. 

 y W razie potrzeby nauczyciel przypomina uczniom przymiotniki, przy pomocy których 
można opisać zwierzę, i zapisuje je na tablicy.  

Dodatkowa informacja dla nauczyciela: 
Jeśli czas i poziom grupy na to pozwala, uczniowie mogą w grupach (innych niż poprzednie 
aktywności) stworzyć na kartce formatu A4 mapę myśli. Taka mapa myśli miałaby  
w punkcie centralnym narysowane zwierzę, a wokół przymiotniki, jakimi można je opisać. 
Mapę można powiesić w klasie jako przykład realizacji tematu.

Alternatywa: Stworzenie takiej mapy myśli może być zadaniem domowym po realizacji tej 
lekcji w wyjątkowo aktywnych grupach lub tam, gdzie realizowana jest duża liczba godzin 
języka angielskiego. 



5.
Podsumowanie

 y Praca z quizem 
Squla.pl 

 y Utrwalenie 
słownictwa 
dotyczącego 
części ciała 
zwierząt 

 y Nauczyciel wyświetla kolejny quiz z portalu Squla.pl: https://naukaizabawa.squla.pl/
misje/jezyk-angielski/slownictwo/3344-adjectives (Squla.pl – Zaloguj się – Klasa 4 – 
Język angielski – Słownictwo – Adjectives).

 y Ucziowie podchodzą kolejno do tablicy interaktywnej/ komputera i wybierają właściwą 
odpowiedź. 

 y Dziecko, które odpowie poprawnie, rysuje na tablicy obok4 część ciała wymyślonego 
(imaginative) zwierzęcia. Dzięki temu powstaje wspólny portret zwierzaka z wyobraźni 
dzieci.

 y Nauczyciel zachęca do kreatywności i puszczenia wodzy wyobraźni, żeby to ćwiczenie 
było dla dzieci atrakcyjne i wprowadzało element zabawy. 

 y Jednocześnie, wraz z każdą pojawiającą się częścią ciała, nauczyciel utrwala słownictwo, 
mówiąc np.:
Now our animal has two heads and four wings. 
It has three claws, too. 

 y Słowa z zakresu części ciała nauczyciel zapisuje. 

6. Praca domowa

 y Wykorzystanie 
wiedzy z quizu  
z portalu  
Squala.pl  
do podsumowania 
pracy uczniów

 y Nauczyciel prosi, aby uczniowie w domu zrobili ćwiczenie 2. z karty pracy.
 y Nauczyciel podkreśla, że w tym ćwiczeniu wykorzystają wiedzę z lekcji (nazwy części 
ciała zwierząt, nazwy zwierząt) poszerzoną o nowy materiał leksykalny. 

Opracowanie: Lilla Poncyliusz-Guranwska/ Slow Education

Telephone Telephone
1  Wskazówka dla nauczyciela: To ćwiczenie można 

również wykonać w parach, albo nawet indywidualnie, 
zależnie od tego, na jakie umiejętności nauczyciel chce 
podczas lekcji zwrócić szczególną uwagę. 

2  Wszystkie przedstawione aktywności można dosto- 
sować do trybu nauki zdalnej. W takim przypadku 
uczniowie po prostu przedstawiają wybrane zwierzę 
przed kamerą. Mogą także stworzyć jego skrócony opis, 
np. przy użyciu aplikacji mindmeister.com (wypisać 
obok zwierzęcia przymiotniki) i w ten sposób umożliwić 
kolegom odgadnięcie, o jakie zwierzę chodzi. 

3  Alternatywnie nauczyciel może zacząć od szybkiego 
(ponownego) wyświetlenia całego quizu uczniom, żeby 
mogli przypomnieć sobie, jakie zwierzęta się w nim 
pojawiły. 

4  Wskazówka praktyczna: Jeśli w szkole nie ma dwóch 
tablic albo tradycyjnej tablicy, nauczyciel może przyczepić 
za pomocą magnesów dużą kartkę (flipchart), po której 
uczniowie będą rysowali mazakami. 



The classroom like the zoo
Klasa: czwarta
Przedmiot: język angielski

Zadanie 1. 
Complete the table with names of animals (brainstorming). 
Wykorzystując technikę burzy mózgów, uzupełnij/-cie poniższą tabelę: 

Pets Farm animals Wild animals

Zadanie 2. 
Read the descriptions below. Draw the ‘mixture animals’  
in the spaces provided. 
Przeczytaj poniższe opisy. W pustych miejscach narysuj  
hybrydy zwierząt. 

Example:
DOLFLOTH

KARTA PRACY UCZNIA



a)  This is a small animal. It`s grey. It has a beak and wings but it has no feathers. It`s got four 
legs and a tail. 

b)  This is a long animal. It`s got monkey`s head. It`s covered with brown fur. It can climb  
trees. It has no legs. It`s got just a tail covered with scales. Its tail is silver. 

c)  It looks like a grey fish but it`s got white, curly wool on the back. It`s smiling and fast. It`s 
got four legs and a short tail. 

d)  It`s fox`s size but it has hippo`s face. It is short and grey. It has a long, red, furry tail, tho-
ugh. It likes eating chicken. 



Jeśli skończysz szybciej, możesz w przestrzeni poniżej stworzyć własne zoo “mixed ani-
mals”. 


