
Food for thought
(Daje do myślenia)
Klasa: szósta
Przedmiot: język angielski 
Poziom: II.1 

SCENARIUSZ Z WYKORZYSTANIEM ZASOBÓW Z PORTALU SQULA.PL:
- quiz „Jedzenie i picie”: https://naukaizabawa.squla.pl/misje/jezyk-angielski/slowka-na-

poziomie/4738-jedzenie-i-picie (Squla.pl – Zaloguj się –Klasa 6 – Język angielski – Słówka na 
poziomie – Jedzenie i picie)

Cele lekcji
  Utrwalenie słownictwa z zakresu Food oraz konstrukcji some/any w zastosowaniu praktycznym. 
 Integracja klasy poprzez wprowadzenie gamifikacji. 
 Utrwalenie sposobów pytania o preferencje żywieniowe i mówienia o nich. 
  Pobudzenie kreatywności uczniów poprzez zachęcenie ich do przedstawienia rezultatów 
swojej pracy w postaci kolażu. 

 Utrwalenie umiejętnosci rozwiązywania quizów.

Metody
 burza mózgów
 dyskusja
 tworzenie kolażu
 quiz

 

Przebieg lekcji
Etap lekcji Opis działania

1.
Wprowadzenie

 y Nauczyciel wita uczniów i przypomina im, że w zeszłym roku rozmawiali o jedzeniu. 
Wyjaśnia, że podczas tej lekcji powtórzą słownictwo z tego zakresu.

 y Na podłodze kładzie sznurek, którym dzieli klasę na dwie połowy. Wyjaśnia, że teraz 
będzie czytał zdania odnoszące się do upodobań żywieniowych. Ci spośród uczniów, 
którzy będą się z nim zgadzać, powinni stanąć w jednej przestrzeni (np. po prawej 
stronie od sznurka). Ci, którzy nie – po drugiej 1. 

 y Przykładowe zdania dla nauczyciela: 
I like potatoes. 
I`m not really into cabbage. 
Cauliflower is not my thing. 
I hate broccoli. 

Wskazówka
W miarę rozwoju ćwiczenia nauczyciel może poprosić uczniów o dodawanie własnych 
propozycji. 



2.
Realizacja tematu 
przy pomocy quizu  
z portalu Squla.pl 

 y Utrwalenie  
i rozszerzenie 
słownictwa

 y Ćwiczenie 
swobodnej 
komunikacji

 y Nauczyciel wyjaśnia, że poszerzą słownictwo przy pomocy quizu z portalu Squla.pl.
 y Nauczcyiel wyświetla na tablicy quiz: https://naukaizabawa.squla.pl/misje/jezyk-
angielski/slowka-na-poziomie/4738-jedzenie-i-picie (Squla.pl – Zaloguj się – Klasa 6 – 
Język angielski – Słówka na poziomie – Jedzenie i picie).

 y Wyjaśnia nowe słowa (np.: take-away, fast food/junk food itd.).
 y Fast date. Nauczyciel rosi, żeby uczniowie usiedli jeden obok drugiego. Na hasło (np. 
dzwonek w telefonie) uczniowie zamieniają się miejscami z osobą, obok której siedzą, 
wchodzą w krótką rozmowę na temat wyświetlonego slajdu ze Squla.pl Przykładowe 
pytania znajdują się w karcie dodatkowej dla nauczyciela. 

 y Po upływie wyznaczonego czasu nauczyciel zmienia slajd na Squli, a uczniowie osobę,  
z którą mają krótko porozmawiać na zadany temat. 

2.
Realizacja tematu

 y Utrwalenie 
słownictwa  
z zakresu 
„jedzenie”

 y Nauczyciel wyjaśnia, że teraz zagrają w The Hot Seat. 
 y Prosi, żeby dzieci usiadły w kręgu. Jedno z nich siada w środku, tyłem do tablicy2. 
 y Na tablicy nauczyciel, w porozumieniu z pozostałymi uczniami, pisze słowo z quizu, na 
którym dzieci pracowały w poprzednim ćwiczeniu (jedzenie). 

 y Osoba siedząca w środku słucha po kolei zdań wypowiadanych przez kolegów i koleżanki 
w rodzaju: 
It`s a kind of fruit. 
It`s sour. 
Hania hates it. 

 y Jej zadaniem jest zgadnąć, o jakim jedzeniu mowa. Kiedy jej się to uda, uczniowie się 
zmieniają. 

3.
Realizacja tematu

 y Utrwalenie 
słownictwa  
na Squala.pl 

 y Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że teraz utrwalą słownictwo przy pomocy kolejnego quizu 
na Squla.pl.

 y Dzieli klasę na dwie grupy i wyświetla quiz.
 y Zadaniem uczniów jest udzielanie poprawnych odpowiedzi. Ta grupa, która ma więcej 
punktów, wygrywa.

4.
Realizacja tematu

 y Ćwiczenie pytań 
i udzielanie 
odpowiedzi na 
temat preferencji 
żywieniowych. 

 y Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy i prosi, żeby podzielili się w pary. Zadaniem osób 
będących w jednej parze jest zadawanie pytań z karty pracy i notowanie odpowiedzi 
koleżanki/kolegi. 

 y Nauczyciel ściśle monitoruje wykonanie zadania i pomaga uczniom w zakresie leksyki, 
jeśli widzi, że niektóre zwroty sprawiają uczniom trudność. 

5.
Podsumowanie

 y Nauczyciel prosi uczniów o stworzenie kolażu, który będzie stanowił wizualne 
przedstawienie tego, czego dowiedzieli się podczas pracy z kartą pracy o upodobaniach 
żywieniowych kolegi czy koleżanki. 

 y Podkreśla, że należy w nim wykorzystać słowa poznane podczas ćwiczeń ze Squla.pl 
 y Kolaże uczniowie będą przedstawiali na kolejnej lekcji. 

Opracowanie: Lilla Poncyliusz-Guranwska/ Slow Education

1  Wskazówka dla nauczyciela: To często stosowane jako ice-breaker zadanie ma kilka celów. Po pierwszej pomaga utrwalić słownictwo z zakresu 
jedzenia i wyrażania upodobań (nauczyciel powinien zmieniać stosowane formy, np. raz poprzez mówienie: I like potatoes, innym razem: I`m not 
really into cabbage itd.). Drugim celem jest pokazaniem uczniom, że wiele osób podziela ich upodobania i znalezienia punktów wspólnych, a tym 
samym zintegrowanie zespołu klasowego. 

2  W przypadku prowadzenia lekcji online można tę grę zmodyfikować. Dzieci wtedy piszą podpowiedzi na czacie, a umawiają się np. w zamkniętym 
pokoju (jeśli nauczyciel korzysta z Microsoft Teams).



Załącznik 1

Food for thought
Klasa: piąta
Język: angielski
Karta dodatkowa dla nauczyciela

Pytania nauczciel wypowiada na głos, podaje je uczniom pod dyskusję  
w parach.

Do you think that pizza is healthy? Why? 

What other take away food do you know? 

Why do you think bread and butter is a perfect match? 

Would you eat jam and cheese? 

Do you like drinking Coke? 

Do you think it is healthy? 

What`s your favourite drink? 

How much water should we drink a day? 

Where do people give tips? 

Do you think people should give tips to others? 



Food for thought
Klasa: szósta
Przedmiot: język angielski

Zadanie 
Ask the questions to your friend and note the answers down in the right column: 

1.  Do you like eating at home  
or at the restaurant? 

2. What`s your favourite food? 

3.  Is there any food you don`t 
like? 

4.  What do you usually eat for 
breakfast? 

5.  What do you usually eat for 
lunch? 

6.  What time do you eat your 
last meal? 

7. Do you eat a lot of sweets? 

8. Who cooks in your house? 

9. Can you cook? 

10. What can you cook, if so? 

11.  What`s the weirdest thing 
you have ever eaten? 

12.  Are you allergic  
to anything? 

KARTA PRACY UCZNIA



13. What`s your favourite fruit? 

14. Do you eat meat? 

15.  What have you eaten  
today? 

16. Do you like eating sweets? 

17. What do you drink? 

18. Do you drink a lot of water?  

19.  Do you think your diet  
is healthy? 

20. Do you ever order food? 


