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Przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI  

 

Poziom edukacyjny: Szkoła ponadpodstawowa 

 

Typ zadania: Zadanie twórcze 

 

Poziom skomplikowania dla uczniów: ZIELONA – jedno zadanie do realizacji bez 

dodatkowych  

aplikacji i zadań pobocznych 

 

Długość zajęć: cztery godziny lekcyjne 

 

 

Cele zajęć dla nauczyciela:  

Umiejętności z podstawy programowej:  

IV.I 1. Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych, 

Relacjonowanie wydarzeń,  

Struktury gramatyczne: czasy teraźniejsze, struktura „there is, there are”  

słownictwo: z tematu „Świat przyrody”  

 

Cele zajęć w języku ucznia: 

Umiejętność opisywania miejsc, w których byliśmy w wakacje, słownictwo z tematu ‘Świat 

przyrody’,  

 

Potrzebne materiały do zajęć: 

Stanowiska komputerowe z aktywnym łączem internetowym dla uczniów, stanowisko 

komputerowe z rzutnikiem multimedialnym i ekranem dla prowadzącego zajęcia, papier i 

przybory do pisania dla uczniów – do robienia notatek w trakcie pracy w grupach. Słowniki 

dwujęzyczne. Karton (brystol) oraz przybory do malowania/rysowania. 

Źródła internetowe: 

 

http://ontheworldmap.com/new-zealand/map-of-new-zealand-with-cities-and-towns.jpg 

 

https://bostonraremaps.com/wp-content/uploads/2017/03/BRM2741-Yaggy-

Portfolio_Physical-Geography-1-3000x1920.jpg 

 

http://www.trainsandtravel.com/wp-content/uploads/2011/12/maui-2Bmap.jpg 

 

 

 

Szczegółowy przebieg zajęć z uwzględnieniem czasu trwania etapów: 

I. Wprowadzenie: 10 minut 

Dyskusja naprowadzająca na temat webquestu – nauczyciel w języku angielskim pyta 

uczniów o zdefiniowanie pojęć geograficznych takich, jak kontynent, rzeka, łańcuch górski, 

zatoka itp. W ten sposób sprawdza znajomość tego słownictwa wśród uczniów. W razie 

dostrzeżenia kłopotów ze znajomością tego słownictwa klasę należy wesprzeć słownikami 

dwujęzycznymi lub umożliwić pracę ze słownikiem internetowym. 

http://ontheworldmap.com/new-zealand/map-of-new-zealand-with-cities-and-towns.jpg
https://bostonraremaps.com/wp-content/uploads/2017/03/BRM2741-Yaggy-Portfolio_Physical-Geography-1-3000x1920.jpg
https://bostonraremaps.com/wp-content/uploads/2017/03/BRM2741-Yaggy-Portfolio_Physical-Geography-1-3000x1920.jpg
http://www.trainsandtravel.com/wp-content/uploads/2011/12/maui-2Bmap.jpg
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II. Następnie dyskusja - o czym będzie zadanie – 15 minut 

Podział na grupy. Uczniowie maja przygotować plakaty prezentujące schemat geograficzny z 

jak największą możliwą ilością nazw typów obiektów geograficznych (rzeka, jezioro, góra, 

wulkan itp.) Źródła internetowe – mapy, schematy itp. Mają ułatwić uczniom podjęcie decyzji 

jak skomponować i popodpisywać elementy na plakacie oraz podpowiedzieć kolory używane 

na mapach do oznaczania tego typu obiektów geograficznych.  

 

 

III. Dyskusja o produkcie finalnym, - 20 minut 

Praca w podgrupach. Uczniowie ustalają podział ról – kto maluje/rysuje, kto wyszukuje 

nazwy do umieszczenia na plakacie, kto obsługuje słownik a kto źródła internetowe. 

Konsultacje międzygrupowe, tak, by grupy nie powielały schematów. Podanie kryteriów 

ewaluacji. 

 

 

IV. Druga godzina poświęcona jest na pracę w grupach i tworzenie produktu finalnego. 
Nauczyciel monitoruje zbieżność pracy uczniów z tematem, bogactwo słownictwa 

 

V. Kolejna godzina: prezentacja produktu finalnego i ewaluacja: 
Grupy prezentują swoje plakaty i omawiają słownictwo obecne na plakacie. Przy okazji 

przepytują uczniów z pozostałych grup ze znajomości tych słów, np. poprzez zagadki: ile na 

naszym plakacie jest rzek, gór, czy na naszym plakacie jest jezioro… Pytania i odpowiedzi w 

języku obcym. Odpytywanie pozostałych grup z treści plakatu po jego zasłonięciu oraz 

rywalizacja międzygrupowa – która grupa najwięcej zapamiętała z plakatu 

kolegów/koleżanek? 

  

VI. Ostatnia godzina: ewaluacja: grupy omawiają ankiety ewaluacyjne, które w trakcie 

prezentacji innych grup wypełniały. Dyskusja o osiągnięciu celu. 

 

Kryteria ewaluacyjne (skala od 1 do 6) 

1. Czy prezentacja była zrozumiała 

2. Czy prezentacja była w całości w języku obcym 

3. Ilość włożonej pracy – jak bogaty był schemat/plakat, ile zawierał elementów, stopień 

dopracowania szczegółów 

4. Estetyka plakatów 

5. Czy użyto wystarczającej ilości słownictwa tematycznego 

6. W jakim stopniu po zapoznaniu się z prezentacją poszerzyliście swoją wiedzę na ten temat 

 

7.(nauczyciel) Ocena poprawności leksykalnej i gramatycznej przedstawionych nazw i zdań. 

Nauczyciel komentuje poszczególne plakaty z wskazaniem co było poprawne a co błędne. 

 

Uwagi i propozycje do scenariusza: 

Można uczniom zaproponować skorzystanie z aplikacji Google Earth, by wyszukać ciekawy 

geograficznie region do prezentacji, lub znaleźć inspirację do przygotowania plakatu. 
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Autor scenariusza: Webquest z kursu w LO Mickiewicza w Piastowie  

– praca grupy: Katarzyna Tokaj-Stępniewska & Magdalena Fronc 

 

 

 


