
  

 

 

 K O N S P E K T  Z A J Ę Ć  Z  J Ę Z Y K A  A N G I E L S K I E G O  

W  K L A S I E  I I A G M S  

 

 

Miejsce :  Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim 

Prowadzący :  MONIKA GARBACKA 

Czas trwania:  jedna godzina lekcyjna (45min) 

Temat zajęć:  ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA - ASPEKT HISTORYCZNO-KULTUROWY. 

 

CELE LEKCJI:   

 utrwalenie i poszerzenie  słownictwa związanego z tematyką święta Dziękczynienia   

 rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem  autentycznego materiału stymulującego   

 rozwijanie umiejętności mówienia w języku angielskim na podstawie materiałów filmowych związanych 

z tematyką Thanksgiving 

 rozwijanie umiejętności  współpracowania w grupie  

 CELE  OPERACYJNE:  

Po zakończeniu lekcji uczeń zna:  

 słownictwo związane z tematyką Święta Dziękczynienia 

 zwyczaje świąteczne panujące w USA  

 POZIOM UMIEJĘTNOŚCI:  

 Uczeń potrafi:  

 zrozumieć autentyczne materiały dydaktyczne (filmiki dostępne w zasobach internetowych) 

 odszukać odpowiednie słownictwo w trakcie oglądania i zastosować go  w ćwiczeniach utrwalających 

tematykę lekcji 

 mówić o zwyczajach świątecznych w USA  

METODY NAUCZANIA:  

 eklektyczna  

 FORMY PRACY UCZNIÓW:  

 praca w grupie 

 indywidualna  

 ŚRODKI DYDAKTYCZNE:  

 The First Thanksgiving English Story For Kids || The Story Of Thanksgiving 

https://www.youtube.com/watch?v=1Vc8sROo_OM 

- karty pracy: 



  

 

 

Thanksgiving Day rebus story  https://busyteacher.org/24424-thanksgiving-day.html 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUK

EwiWh5v_1-DbAhUO_aQKHQjGA-

cQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fbusyteacher.org%2Fclassroom_activities-

vocabulary%2Fholidays_and_celebrations%2Fthanksgiving-

worksheets%2F&psig=AOvVaw3Ux3b1EgyX0QePm4AuI_2q&ust=1529530501273165 

krzyżówka: Thanksgiving crossword 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiKoe-

Y2eDbAhXGDpoKHbgiBXEQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.kittybabylove.com%2Fthanks

giving-crossword-puzzle%2F&psig=AOvVaw1SiUua0prMskkIiVgF6Wmr&ust=1529530996503621 

zaszyfrowana wiadomość: https://www.superteacherworksheets.com/pinterest/pz-thanksgiving-crypto.html 

rozsypanka słowna: Thanksgiving Word Search by Tim van de Vall 

https://www.timvandevall.com/printables/word-searches/thanksgiving-word-search/ 

 

 

P R Z E B I E G  Z A J Ę Ć  

 

Etapy lekcji Realizowane treści Czas 

trwania   
Uwagi 

Wstęp 

 

Przywitanie uczniów i zapoznanie z celami  lekcji. 

Zapisanie tematu na tablicy. 

3min.  

Część główna: I. Przypomnienie tematyki poprzedniej lekcji 

związanej z historią Thanksgiving na podstawie 

filmu The First Thanksgiving English Story For 

Kids. W trakcie prezentacji materiału filmowego 

n-el pauzuje w momentach wymagających 

objaśnienia ( staramy się dokonywać 

sprostowania w języku angielskim, pomagamy 

sobie środkami wizualnymi w postaci  

podstawowych szkiców na tablicy jak również 

wypisujemy wyrazy-klucze, które sprzyjają 

lepszemu zrozumieniu) 

 II. Uczniowie ( przy pomocy wyrazów 

kluczowych ) dokonują streszczenia filmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Można zacząć od 

43sekundymateriału. 

N- el w trakcie 

oglądania pauzuje 

materiał w celu 

objaśnienia 

wątpliwych kwestii 

jeśli uczniowie mają 

problem ze 

zrozumieniem. 

    

N-el zachęca do 

współpracy cały 

zespół klasowy 

kierując pytania do 

konkretnych osób, 

bądź stosuje technikę 

dokańczania myśli- 

zdań przez kolejne 

osoby z klasy wg 

właściwego klucza np. 

zgodnie z ruchem 

wskazówek zegara. 

Jeśli zespół jest duży i 

wystarczająco 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWh5v_1-DbAhUO_aQKHQjGA-cQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fbusyteacher.org%2Fclassroom_activities-vocabulary%2Fholidays_and_celebrations%2Fthanksgiving-worksheets%2F&psig=AOvVaw3Ux3b1EgyX0QePm4AuI_2q&ust=1529530501273165
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWh5v_1-DbAhUO_aQKHQjGA-cQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fbusyteacher.org%2Fclassroom_activities-vocabulary%2Fholidays_and_celebrations%2Fthanksgiving-worksheets%2F&psig=AOvVaw3Ux3b1EgyX0QePm4AuI_2q&ust=1529530501273165
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWh5v_1-DbAhUO_aQKHQjGA-cQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fbusyteacher.org%2Fclassroom_activities-vocabulary%2Fholidays_and_celebrations%2Fthanksgiving-worksheets%2F&psig=AOvVaw3Ux3b1EgyX0QePm4AuI_2q&ust=1529530501273165
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWh5v_1-DbAhUO_aQKHQjGA-cQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fbusyteacher.org%2Fclassroom_activities-vocabulary%2Fholidays_and_celebrations%2Fthanksgiving-worksheets%2F&psig=AOvVaw3Ux3b1EgyX0QePm4AuI_2q&ust=1529530501273165
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWh5v_1-DbAhUO_aQKHQjGA-cQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fbusyteacher.org%2Fclassroom_activities-vocabulary%2Fholidays_and_celebrations%2Fthanksgiving-worksheets%2F&psig=AOvVaw3Ux3b1EgyX0QePm4AuI_2q&ust=1529530501273165
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiKoe-Y2eDbAhXGDpoKHbgiBXEQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.kittybabylove.com%2Fthanksgiving-crossword-puzzle%2F&psig=AOvVaw1SiUua0prMskkIiVgF6Wmr&ust=1529530996503621
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiKoe-Y2eDbAhXGDpoKHbgiBXEQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.kittybabylove.com%2Fthanksgiving-crossword-puzzle%2F&psig=AOvVaw1SiUua0prMskkIiVgF6Wmr&ust=1529530996503621
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiKoe-Y2eDbAhXGDpoKHbgiBXEQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.kittybabylove.com%2Fthanksgiving-crossword-puzzle%2F&psig=AOvVaw1SiUua0prMskkIiVgF6Wmr&ust=1529530996503621
https://www.superteacherworksheets.com/pinterest/pz-thanksgiving-crypto.html
https://www.timvandevall.com/printables/word-searches/thanksgiving-word-search/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  Utrwalenie słownictwa: n-el dzieli uczniów 

na grupy 3-4 osobowe objaśniając zasady 

współzawodnictwa między grupami, które będzie 

polegało na poprawnym rozwiązywaniu zadań z 

powierzonych kart pracy w odpowiednim czasie. 

Zaczynamy od łatwiejszych kart pracy, tak aby 

nie zniechęcić uczniów. Każda grupa sygnalizuje 

zakończenie zadania podniesieniem ręki. 

Wówczas odpowiedzi podawane są na forum 

klasy. Za każde poprawnie wykonane zadanie 

uczniowie otrzymują punkty. Dodatkowo 

elementem zachęty jest przyznawanie punktów  w 

postaci brakujących części upierzenia indyka  

 

 

 

 

 

 

20 min. 

zaawansowany można 

podzielić uczniów na 

gr.A i B, gdzie A 

relacjonuje wg 

zadawanych pytań 

przez osoby B. 

Starajmy się tak 

dobrać uczniów, aby 

każda grupa mogła 

zrealizować wszystkie 

zadania i odnieść 

sukces. 

Duże tempo pracy 

sprawdza się w 

ruchliwych grupach, 

szczególnie 

młodszych wiekowo 

uczniów, którzy 

potrzebują ciągłej 

stymulacji do pracy. 

Dodatkową zachętą 

jest  wprowadzenie 

elementów gier i 

zabaw.  

Podsumowanie N-el podsumowuje zajęcia poprzez wyłonienie 

zwycięzców i nagrodzenie ocenami. 

 

 

Na zakończenie zajęć jeśli czas pozwoli można 

sprawdzić jak wiele udało się zapamiętać 

wracając do materiału filmowego bez dźwięków i 

poprosić chętne osoby do dubbingu 

prezentowanych treści lub przygotować wcześniej 

10 slajdów z symbolami Święta Dziękczynienia i 

poprosić o zrelacjonowanie powiązań z tematyką 

zajęć w języku angielskim. 

 

Praca domowa: uczniowie uczą się historię 

Thanksgiving na bazie Thanksgiving Day rebus 

story   

 

Pożegnanie uczniów. 

Zakończenie zajęć.  Na tablicy rysujemy dwa 

symbole      
i prosimy uczniów aby wychodząc zaznaczyli 

jeden z symboli w celu relacji zwrotnej dla n-la 

czy lekcja podobała się czy nie. 

 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1min. 

 

 

 

1min. 

Np. I miejsce –

celujący  

II m.- bardzo dobry  

III m. dobry 

 

 

 


