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Przykładowy plan lekcji 

Nazwa zasobu: CAD Favorite food and Money 

Link: https://drive.google.com/drive/folders/0B8yFT0m_7LeDOGVzNzFlSHZ1Nkk?usp=sharing 

Poziom: A2 

Umiejętności nabyte podczas ćwiczeń: słownictwo, rozumienie ze słuchu oraz czytanie ze zrozumieniem 

Czas trwania 
Wymagane 

umiejętności/ 

wiedza 
Aktywność nauczyciela 

Aktywność uczących 

się 
Wymagane 

materiały/pomoce 

Układ klasy (tzn. 

praca grupowa, 

pary, praca 

indywidualna) 

Komentarze 

3 minuty Uczący się (U.) 

powinni znać 

czasy teraźniejsze 

i przeszłe, 

kluczowe frazy i 

słownictwo  

Nauczyciel (N.) wprowadza 

klasę do tematu ulubionej 

żywności i pieniędzy. 

Nauczyciel stymuluje 

zainteresowanie U. tematem 

poprzez dyskusję o 

ulubionych potrawach.  

Uczestnictwo w 

dyskusji.  Ćwiczenie w 

zakresie mówienia 

  Indywidualny To wprowadzenie służy, 

jako rozgrzewka. 

5 minut U. powinni znać 

czasy teraźniejsze 

i przeszłe, 

kluczowe frazy i 

słownictwo 

Ulubione Ćwiczenie 

żywnościowe 1 - Słuchanie: 

  

 

 

N. wprowadza cele ćwiczenia 

na rozumienie ze słuchu. 

Wyjaśnia, że U. będą słuchać 

U. uważnie słuchają.  Biała tablica / 

długopisy / link do 

ćwiczenia 1, 

wprowadzenie do 

Dysku Google 

(GD) 

Indywidualny Ta aktywność pomaga U. 

uświadomić sobie cele 

uczenia się. 

https://drive.google.com/drive/folders/0B8yFT0m_7LeDOGVzNzFlSHZ1Nkk?usp=sharing
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Czas trwania 
Wymagane 

umiejętności/ 

wiedza 
Aktywność nauczyciela 

Aktywność uczących 

się 
Wymagane 

materiały/pomoce 

Układ klasy (tzn. 

praca grupowa, 

pary, praca 

indywidualna) 

Komentarze 

podcastu, a następnie 

wypełnią quiz. 

  

Ważne jest, aby N. podkreślił 

znaczenie zrozumienia 

ogólnego sensu podcastu. To 

pozwoli zrozumieć U., o co 

chodzi w rozmowie. 

  

Podczas drugiego 

odsłuchiwania nagrania, U. 

koncentrują się na szczegółach 

rozmowy. 

2 minuty U. powinni znać 

czasy teraźniejsze 

i przeszłe, 

kluczowe frazy i 

słownictwo 

Rozpoczyna się słuchanie:  

N. odtworzy podcast dwa 

razy. 

U. będą uważnie 

słuchać podcastu. Za 

pierwszym razem mają 

zrozumieć istotę 

rozmowy a za drugim 

szczegóły. 

Komputer/Podcast/

Głośniki/ Link do 

ćwiczenia 1 i 

podcastu na GD 

Indywidualny   

10 minut.  U. powinni znać 

czasy teraźniejsze 

i przeszłe, 

kluczowe frazy i 

słownictwo 

Quiz: N. przeczyta pytania 

quizu dostępnego na stronie.  
U. będą słuchać pytań i 

spisywać swoje 

odpowiedzi. 

Link do GD i quiz 

w formularzu 

Google /wydruk, 

długopisy 

Indywidualny Testowanie umiejętności 

słuchania i rozumienia 

przez U. 
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Czas trwania 
Wymagane 

umiejętności/ 

wiedza 
Aktywność nauczyciela 

Aktywność uczących 

się 
Wymagane 

materiały/pomoce 

Układ klasy (tzn. 

praca grupowa, 

pary, praca 

indywidualna) 

Komentarze 

10 minut.  U. powinni znać 

czasy teraźniejsze 

i przeszłe, 

kluczowe frazy i 

słownictwo 

N. poprowadzi dyskusję, aby 

porównać odpowiedzi  
U. uważnie słuchają 

odpowiedzi innych. 

Przekazują informacje i 

porównają odpowiedzi. 

Link do dysku GD i 

formularza GD, 

który zawiera 

podsumowanie 

odpowiedzi. 

Wszyscy  

5 minut U. powinni znać 

czasy teraźniejsze 

i przeszłe, 

kluczowe frazy i 

słownictwo 

Ćwiczenia 2 - czytanie i 

mówienie 

  

N. wprowadza do czytania i 

mówienia. N. wyjaśnia, że 

klasa pracuje w parach i 

wykona następujące zadania: 

Zapoznanie się z menu. 

 U. 

odgrywają rolę 

kelnera i klienta. 
 Klienci 

zamawiają posiłki z 

menu. 

U. słuchają uważnie i 

wybierają partnera do 

pracy. 

Biała tablica / 

długopisy / Link do 

ćwiczenia 2 na 

Dysku Google 

(GD) 

Indywidualny  

30 minut 

  

  

  

U. powinni znać 

czasy teraźniejsze 

i przeszłe, 

kluczowe frazy i 

słownictwo 

N. dzieli U. na pary 

Scenariusz: N. prosi U., aby 

zamówili posiłek w tym 

przystawkę, danie główne, 

deser i napój. 

U. odgrywają rolę 

kelnera lub 

klienta.  Studiują menu 

i realizują scenariusz 

według instrukcji 

nauczyciela, który jest 

zgodny z ich 

Papier i długopis / 

Link do. Strony z 

menu na GD.  

Pary   
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Czas trwania 
Wymagane 

umiejętności/ 

wiedza 
Aktywność nauczyciela 

Aktywność uczących 

się 
Wymagane 

materiały/pomoce 

Układ klasy (tzn. 

praca grupowa, 

pary, praca 

indywidualna) 

Komentarze 

  

  

 

N. wybiera bardziej 

zaawansowanych U. i daje im 

bardziej skomplikowane 

scenariusze. Na przykład: 

  

 Zamów 

posiłek dla rodziny z 

dziećmi 
 Poproś 

kelnera, aby opisał 

potrawy z 

indyjskiego menu, 

np. Co to jest Bhuna 

Gosht? 

poziomem 

zaawansowania. 

15 minut U. powinni znać 

czasy teraźniejsze 

i przeszłe, 

kluczowe frazy i 

słownictwo 

N. wybiera parę, aby odegrali 

rolę. Po tym następuje 

dyskusja prowadzona przez 

N.. 

Celem jest skupienie się na 

wspólnych lukach w nauce. 

U. będą uważnie 

słuchać roli, 

podkreślając i notując 

obszary do korekty. 

Będą mieli możliwość 

zaproponowania 

alternatywnego zdania, 

np. “Can I have two 

bottles of water, 

please?” lub “Please, 

can you give me two 

bottles of water?” 

Papier i długopisy / 

Link do strony 

menu GD 

Indywidualny To daje N. możliwość 

oceny jakości kształcenia. 
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Czas trwania 
Wymagane 

umiejętności/ 

wiedza 
Aktywność nauczyciela 

Aktywność uczących 

się 
Wymagane 

materiały/pomoce 

Układ klasy (tzn. 

praca grupowa, 

pary, praca 

indywidualna) 

Komentarze 

5 minut U. powinni znać 

czasy teraźniejsze 

i przeszłe, 

kluczowe frazy i 

słownictwo 

Pieniądze. Ćwiczenie 1 - 

słuchanie. 

  

N. wprowadza cele ćwiczenia 

na rozumienie ze słuchu. 

Wyjaśnia, że U. będą słuchać 

podcastu, a następnie 

wypełnią quiz.   

  

Ważne jest, aby nauczyciel 

podkreślił znaczenie 

zrozumienia ogólnego sensu 

podcastu. To pozwoli im 

zrozumieć, o co chodzi w 

rozmowie. 

  

Podczas drugiego 

odsłuchiwania nagrania, U. 

koncentrują się na szczegółach 

rozmowy 

U. uważnie słuchają.  Biała tablica / 

długopisy / link do 

ćwiczenia 1 na 

Dysku Google 

(GD) 

Indywidualny Ta aktywność pomaga U. 

zrozumieć cele uczenia się  

5 minut  U. powinni znać 

czasy teraźniejsze 

i przeszłe, 

kluczowe frazy i 

Rozpoczyna się słuchanie: 

N. odtworzy podcast dwa 

U. będą uważnie 

słuchać podcastu. Za 

pierwszym razem mają 

zrozumieć istotę 

Komputer/Podcast/

Głośniki/ Link do 

ćwiczenia 1 i 

Indywidualny   
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Czas trwania 
Wymagane 

umiejętności/ 

wiedza 
Aktywność nauczyciela 

Aktywność uczących 

się 
Wymagane 

materiały/pomoce 

Układ klasy (tzn. 

praca grupowa, 

pary, praca 

indywidualna) 

Komentarze 

słownictwo razy. rozmowy a za drugim 

skupić się na 

szczegółach. 

podcastu na GD 

10 minut U. powinni znać 

czasy teraźniejsze 

i przeszłe, 

kluczowe frazy i 

słownictwo 

Quiz: N. będzie czytać pytania 

quizu dostępnego na stronie.  
U. będą słuchać pytań i 

spisywać odpowiedzi. 
Link do GD i quizu 

dotyczącego 

pieniędzy – 

formularz 

Google/wydruk, 

długopisy i papier 

Indywidualny Testowanie umiejętności 

słuchania i rozumienia 

przez U.. 

10 minut.  U. powinni znać 

czasy teraźniejsze 

i przeszłe, 

kluczowe frazy i 

słownictwo 

N. prowadzi dyskusję, aby 

porównać odpowiedzi do 

quizu.   

U. uważnie słuchają 

odpowiedzi innych. 

Przekazują informacje i 

porównają odpowiedzi.  

Link do dysku GD i 

formularza GD, 

który zawiera 

podsumowanie 

odpowiedzi. 

Wszystkie   

5 minut U. powinni znać 

czasy teraźniejsze 

i przeszłe, 

kluczowe frazy i 

słownictwo 

Money. Ćwiczenie 2, czytanie 

i mówienie. 

  

N. wprowadza w następne 

zadanie, informując, że U. 

dwukrotnie odczytują role z 

transkrypcji. Następnie zrobią 

quiz. 

  

U. uważnie słuchają 

instrukcji 
Papier i długopisy / 

Link do ćwiczeń 

GD Money 2  

Indywidualny   
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Czas trwania 
Wymagane 

umiejętności/ 

wiedza 
Aktywność nauczyciela 

Aktywność uczących 

się 
Wymagane 

materiały/pomoce 

Układ klasy (tzn. 

praca grupowa, 

pary, praca 

indywidualna) 

Komentarze 

10 minut U. powinni znać 

czasy teraźniejsze 

i przeszłe, 

kluczowe frazy i 

słownictwo 

N. prowadzi rozmowę, 

zadając pytania (z dokumentu 

google) dotyczące transkryptu 

U. będą uważnie 

słuchać pytań i 

podzielą się swoimi 

odpowiedziami.  Będą 

mieli okazję, podzielić 

się swoimi 

odpowiedziami i 

ustalić, czy zgadzają 

się z 

zaprezentowanymi 

opiniami.   

Papier/biała tablica 

i długopisy/ Link 

do transkryptu i 

pytań na GD  

2 U. czyta zapis, 

reszta grupy słucha. 
Jest to okazja dla N. do 

oceny poziomu nauczania i 

obszarów do poprawy. 

5 minut U. powinni znać 

czasy teraźniejsze 

i przeszłe, 

kluczowe frazy i 

słownictwo 

N. rozdaje formularze opinii U. mają okazję do 

krytyki lekcji i 

podzielenia się swoimi 

poglądami na temat 

możliwych usprawnień. 

Formularze opinii i 

długopisy 
Indywidualny Informacja zwrotne. 


