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Przykładowy plan lekcji 

Nazwa narzędzia: Test on Technology – vocabulary practice 

Link: https://wordpress.com/stats/insights/mallguidetool.wordpress.com  

Poziom: B1 

Umiejętności nabyte podczas ćwiczeń: słownictwo 

Umiejętności/wiedza wymagana do przeprowadzenia lekcji: znajomość podstawowych pojęć IT 

Czas trwania 
Wymagane 

umiejętności/ 

wiedza 
Aktywność nauczyciela Aktywność uczących się 

Wymagane 

materiały/pomoc

e 

Układ klasy (tzn. 

praca grupowa, 

pary, praca 

indywidualna) 

Komentarze 

5 – 6 minut  - Podstawowa 

wiedza z zakresu 

IT 

- Uczący się (U.) 

powinni umieć 

pisać 

 

- Nauczyciel (N.) zapisuje 

temat 

 

 

- N. pyta U. o znane pojęcia z 

zakresu IT, w języku 

angielskim 

 

 

 

- U. wypisują na tablicy 

pojęcia IT, które znają 

 

 

Tablica Wszystkie formy Ćwiczenie to jest rodzajem 

rozgrzewki  

https://wordpress.com/stats/insights/mallguidetool.wordpress.com
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Czas trwania 
Wymagane 

umiejętności/ 

wiedza 
Aktywność nauczyciela Aktywność uczących się 

Wymagane 

materiały/pomoc

e 

Układ klasy (tzn. 

praca grupowa, 

pary, praca 

indywidualna) 

Komentarze 

5 – 10 minut  - U. powinni być 

na poziomie 

umożliwiających 

podstawową 

wymianę zdań 

- N. rozpoczyna dyskusje na 

temat technologii 

 

 

- N. dzieli U. na grupy, 

których zadaniem jest 

przygotowanie listy 

popularnych słów 

powiązanych z tematem 

 

 

 

 

 

- U. rozmawiają o 

technologii z której 

korzystają, jak często z 

niej korzystają i do 

jakich celów 

 

- Pracując w grupach, U. 

przygotowują listę słów 

 

- Przedstawiciel każdej 

grupy/pary podsumowuje 

dyskusję i przedstawia 

główne punkty. 

 

 

Kartki, długopisy Wszystkie formy W przypadku małej liczby 

U., mogą pracować w 

parach 

2 – 5 minut  U. powinni 

posiadać 

podstawowe 

umiejętności IT 

- N. prezentuje pierwsze 

zadanie (Jakie to słowo?) na 

tablicy interaktywnej, prosi U. 

o powtarzanie słów patrząc na 

obrazki 

- U. patrzą na słowa, 

obrazki i powtarzają 

Tablica 

interaktywna 

Wszystkie formy Zadanie to polega na 

prostym powtarzaniu 

(drill) ale jego zaletą jest to 

że U. widzą też słowa i 

przedstawiające je obrazki 
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Czas trwania 
Wymagane 

umiejętności/ 

wiedza 
Aktywność nauczyciela Aktywność uczących się 

Wymagane 

materiały/pomoc

e 

Układ klasy (tzn. 

praca grupowa, 

pary, praca 

indywidualna) 

Komentarze 

 3- 5 minut U. powinni 

posiadać 

podstawowe 

umiejętności IT 

- N. prosi U. o zrobienie 

Zadania 2 (Napisz słowa) 

- U. wpisują słowa i 

sprawdzają poprawność 

zapisu  

 

 

 

Tablica 

interaktywna, 

komputer, 

urządzenie 

mobilne 

Praca indywidualna  W zależności od 

dostępnego sprzętu, można 

to przeprowadzić w formie 

pracy indywidualnej (U 

pracujący na komputerach 

czy urządzeniach 

mobilnych), pracy w 

parach lub w grupach. 

5 – 10 minut U. powinni 

posiadać 

podstawowe 

umiejętności IT 

- N. prosi U. o zrobienie 

Zadania 3 (Połącz słowo z 

definicją) 

- U. robią ćwiczenie i 

sprawdzają swoje 

odpowiedzi z innymi 

Komputer, 

urządzenie 

mobilne 

Praca w grupach Podczas wykonywania 

tego zadania U. mogą 

korzystać ze słowników 

Ok. 5 – 10 

minut  

 - N. prosi U. o zrobienie 

Zadania 4 (Wybierz właściwą 

odpowiedź) 

- U. wykonują ostatnie 

zadanie i sprawdzają 

swoje odpowiedzi z 

innymi. 

Komputer, 

urządzenie 

mobilne 

Praca w grupach  

Ok. 5 minut  - N. daje U. krótki test, aby 

sprawdzić jak dużo 

zapamietali  

- U. wypełniają test Papier, długopisy Wszystkie formy Test powinien być 

przygotowany przed lekcją 

2 - 5 min.  - N. podsumowuje lekcję i 

pyta U. o ich odczucia 

dotyczące wykorzystanego 

narzędzia. 

  Wszystkie formy  

 


