
Welcome  
back to the town
(Witamy z powrotem w mieście)  
Klasa: piąta 
Przedmiot: język angielski 
Poziom: II.1 

SCENARIUSZ Z WYKORZYSTANIEM ZASOBÓW Z PORTALU SQULA.PL:
- quiz „Mówię na poziomie”: https://naukaizabawa.squla.pl/misje/jezyk-angielski/mowie- 

na-poziomie/4722-mow-na-poziomie-wszystkie-kategorie (Squla.pl – Zaloguj się – Klasa 5 – 
Język angielski – Mówię na poziomie – Mówię na poziomie – wszystkie kategorie),
- quiz „Ruszamy w drogę”: https://naukaizabawa.squla.pl/misje/jezyk-angielski/ 

wakacyjne-rozmowki/3773-ruszamy-w-droge (Squla.pl – Zaloguj się – Język angielski – 
Wakacyjne rozmówi – Ruszamy w drogę).

Cele lekcji
 Utrwalenie słownictwa z zakresu In the town. 
 Praktyczne zastosowanie poznanego wcześniej przez uczniów czasu Past Simple. 
 Poprawienie pamięci uczniów dzięki zastosowaniu metody „drilla językowego”. 
 Integracja klasy dzięki zastosowaniu gamifikacji. 
  Pobudzenie kreatywności uczniów poprzez umożliwienie im wykorzystania własnych pomysłów 
na zastosowanie czasu Past Simple. 

 Utrwalenie poprawnej wymowy.
 Utwalenie umiejętności rozwiązywania quizów.

Metody
 praca w parach
 linia czasu
 burza mózgów
 drama
 dyskusja dydaktyczna
 quiz

Przebieg lekcji
Etap lekcji Opis działania
1.
Wprowadzenie

 y Nauczyciel wita uczniów i przypomina im, że w zeszłym roku poznali miejsca w mieście. 
Używali także czasu przeszłego – Past Simple.

 y Nauczyciel zapowiada, że podczas tej lekcji poćwiczą i przypomną sobie zdobyte 
umiejętności. 

 y Najpierw nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy1 i prosi, żeby rozwiązali zadania  
w parach.

 y Nauczyciel nadzoruje przez cały czas pracę uczniów i zapisuje na tablicy słowa, które 
sprawiają uczniom trudność. 



2. Realizacja tematu

 y Ćwiczenia 
leksykalne 
w zakresie 
słownictwa  
„w mieście”

 y Następnie nauczyciel prosi uczniów, żeby usiedli w kole i zapowiada, że będą grali w grę 
Yesterday I was in… 

 y Pierwszy z uczniów mówi: Yesterday I was in… i wymienia jedno z miejsc w mieście. 
Kolejny powtarza to słowo i dodaje słowo od siebie.

 y Podczas gry nie wolno nic zapisywać. 
 y To ćwiczenie pozwala uczniom utrwalić słownictwo z zakresu miejsc w mieście  
i poćwiczyć pamięć („drill językowy”). 

3. Realizacja tematu

 y Ćwiczenie 
leksykalne

 y Ćwiczenia 
w zakresie 
poprawności 
wymowy

 y Wykorzystanie 
quizu 
interaktywnego ze 
Squla.pl

 y Nauczyciel wyjaśnia uczniom w nawiązaniu do poprzedniego ćwiczenia, jak ważna jest 
prawidłowa wymowa po angielsku.

 y Nauczyciel pyta, na jakie problemy wynikające z błędów w wymowie uczniowie natknęli 
się podczas realizacji poprzedniego ćwiczenia2. 

 y Nauczyciel wyjaśnia, że teraz będą ćwiczyli prawidłową wymowę przy pomocy quizu 
na portalu Squala.pl. Wyświetla quiz: https://naukaizabawa.squla.pl/misje/jezyk-
angielski/mowie-na-poziomie/4722-mow-na-poziomie-wszystkie-kategorie (Squla.pl 
– Zaloguj się – Klasa 5 – Język angielski – Mówię na poziomie – Mówię na poziomie – 
wszystkie kategorie).

 y Zadaniem uczniów jest głośne (grupowe) powtarzanie fraz z quizu zgodnie z poleceniem.
 y Nauczyciel prosi uczniów, żeby zapisali frazy, które powtarzają w quizie, na indywidualnych 
kartkach lub w zeszycie. 

 y Następnie uczniowie (chętni lub wybrani przez nauczyciela) odczytują zdania z quizu, 
ale zmieniają jedno słowo, np. zamiast: Where is the small child? uczeń mówi: Where is 
the small bird? 

 y Zadaniem kolegów jest odgadnięcie, które słowo zostało zmienione. 

Dodatkowa wskazówka dla nauczyciela:
Po realizacji tego ćwiczenia nauczyciel jeszcze raz może wykonać z uczniami quiz z portalu 
Squala.pl z zastosowaniem elementu gamifikacji i podziału klasy na grupy. 

3.
Realizacja tematu

 y Utrwalenie 
poznanego 
słownictwa za 
pomocą aplikacji 
Squla.pl

Komunikacja i squla challenge:
 y Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że podczas rozmowy w mieście i w każdej innej sytuacji 
bardzo ważna jest komunikacja. 

 y Nauczcyiel wyświetla quiz z portalu Squla.pl odnoszący się do poznanego wcześniej 
słownictwa z zakresu: „W mieście”, https://naukaizabawa.squla.pl/misje/jezyk-
angielski/wakacyjne-rozmowki/3773-ruszamy-w-droge (Squla.pl – Zaloguj się – Język 
angielski – Wakacyjne rozmówi – Ruszamy w drogę).

 y Uczniowie podchodzą po kolei do tablicy i zaznaczają właściwą odpowiedź. 
 y Uczeń, który dobrze wykona to zadanie, może wymyślić „challenge” dla wybranej osoby, 
np. Idź do klasy obok i zapytaj po angielsku, która godzina3.

4.
Wskazówka dla 
nauczyciela

 y Propozycja 
kontynuacji 
tematu z tej lekcji 
na lekcji kolejnej

Ćwiczenie otwierające (Opening) i utrwalające poznany materiał: 
 y Nauczyciel krótko przypomina zasady stosowania czasu Past Simple (bez wdawania się 
w niuanse gramatyczne). Następnie zapowiada, że uczniowie będą grać w Hot Potato – 
Positive, Negative, Crazy4. 

 y W trakcie tej gry nauczyciel rzuca do uczniów przedmiot (np. małą piłeczkę). Na kogo 
wypadnie, ten ma stworzyć zdanie w Past Simple zaczynające się od miejsca w mieście, 
zgodnie z przydzieloną kategorią, np.:
N: Positive. Start with: When I was at the bus stop… 
U: …When I was at the bus stop I met my best friend. 
N: Dobrze, teraz rzuć piłkę do kolejnej osoby. 
U: Wypadło na Kaję. Kaja. Crazy. Railway station. 
Kaja: When I was at the railway station, I saw a unicorn. 

Opracowanie: Lilla Poncyliusz-Guranwska/ Slow Education

1  Klucz dla nauczyciela: 1E, 2K, 3B, 4H, 5C, 6L, 7F, 8D, 9I, 10A, 11J, 12G 
2  Nauczyciel spodziewa się tu takich odpowiedzi, jak np.: X źle wymówił słowo, przez co nie umiałem go powtórzyć; Nie dosłyszalem, jak się 

wymawia to słowo i trudno mi było je zapamiętać itd. Jeśli tego typu odpowiedzi nie pojawią się podczas burzy mózgów, nauczyciel sam 
podpowiada dzieciom, jakie problemy mogą pojawić się, jeśli źle wymówimy dane słowo (rozmówca źle nas zrozumie, rozmówca wcale nas nie 
zrozumie, więc nie spełni naszej prośby, konwersacja zajmie dłużej, niż mogłaby trwać, gdyby wszyscy wymawiali słowa prawidłowo itd.).

3  Preferowanym językiem wyzwań byłby angielski, ale jeśli poziom klasy na to nie pozwala, uczniowie mogą proponować wyzwania w języku 
polskim. Oczywiście wcześniej nauczyciel musi przedstawić klasie zasady tworzenia wyzwań (nie mogą nikogo obrażać, naruszać regulaminu 
szkoły i dobrych obyczajów, mogą być zabawne, ale nie powinny być ośmieszające itd.).

4  W tę grę można też grać, kiedy lekcja prowadzona jest w trybie online. Wtedy uczestnicy niczym do siebie nie rzucają, tylko po kolei wyznaczają 
się do odpowiedzi wg szablonu: pierwsza osoba positive, druga negative, trzecia crazy, czwarta znowu positive itd.



Welcome back to town
Klasa: piąta
Przedmiot: język angielski

Zadanie 1. 
Match the words in column A with their meanings in column B.
Połącz słowa z kolumny A z ich tłumaczeniem z kolumny B.

A B

1. a bus stop A. dworzec kolejowy 

2. a church B. przejście dla pieszych 

3. a zebra crossing C. skrzyżowanie 

4. a town hall D. fabryka 

5. crossroads E. przystanek autobusowy 

6. a car park F. muzeum 

7. a museum G. stadion 

8. a factory H. ratusz

9. a hospital I. szpital 

10. a railway station J. lotnisko 

11. an airport K. kościół

12. a stadium L. parking

KARTA PRACY UCZNIA



Zadanie 2. 
Do the crossword.
Rozwiąż krzyżówkę.
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