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Przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI  

 

Poziom edukacyjny: Szkoła ponadpodstawowa 

 

Typ zadania: Zadanie typu opowiadanie 

 

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 przeszłe, 

słownictwo: z tematu „Świat przyrody”  

 

Cele zajęć w języku ucznia: 

Umiejętność relacjonowania wydarzeń, powtórka i utrwalanie użycia czasów przeszłych, 

słownictwo z tematu ‘Świat przyrody’, przygotowanie w grupach prezentacji 

multimedialnych 

 

Potrzebne materiały do zajęć: 
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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. 

Źródła internetowe: 

https://www.nytimes.com/2018/02/16/world/americas/earthquake-mexico.html 

https://www.youtube.com/watch?v=pBvC3Q5LPz0 

https://en.wikipedia.org/wiki/1997_Central_European_flood 

https://www.vox.com/2017/12/27/16822180/thomas-fire-california-largest-wildfire 

 

 

Szczegółowy przebieg zajęć z uwzględnieniem czasu trwania etapów: 

I. Wprowadzenie: 

video 10min: 

https://www.youtube.com/watch?v=x1UJk-1Y4N4 

 

II. Następnie dyskusja - o czym będzie zadanie – 15 minut 

w czasie dyskusji powtórka słownictwa z tematu "Świat przyrody" - nazwy katastrof, rodzaje 

zniszczeń, zagrożenia, powtórzenie wiadomości o czasach przeszłych 

 

III. Dyskusja o produkcie finalnym, - 20 minut 

podział na grupy, decyzja jaki temat wybiera każda z grup. 

Kolejna dyskusja w poszczególnych grupach: przydział ról, podział zadań, wybór źródeł w 

oparciu o przykładowe linki przedstawione przez nauczyciela obrazujące, z jak różnych 

źródeł uczniowie mogą czerpać ilustracje i informacje z internetu. Podanie kryteriów 

ewaluacyjnych. 
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Trzęsienie ziemi w Meksyku: 

https://www.nytimes.com/2018/02/16/world/americas/earthquake-mexico.html 

 

Filmik, tsunami Fukushima:   

https://www.youtube.com/watch?v=pBvC3Q5LPz0 

 

Wikipedia, powódź w 2007:  

https://en.wikipedia.org/wiki/1997_Central_European_flood 

 

Pożary w Kalifornii:  

https://www.vox.com/2017/12/27/16822180/thomas-fire-california-largest-wildfire 

 

 

IV. Druga godzina poświęcona jest na pracę w grupach i tworzenie produktu finalnego. 

Nauczyciel monitoruje pracę uczniów, sprawdzając, czy materiały i prezentacja nie odchodzą 

od tematu oraz w razie potrzeby gramatykę i leksykę. 

 

V. Kolejna godzina: prezentacja produktu finalnego: prezentacja powerpoint (alternatywnie 

dla chętnych: prezi) plus komentarz prezentujących w formie zdań w czasie przeszłym 

 

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) 
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1. Czy prezentacja była zrozumiała 

2. Czy prezentacja była w całości w języku obcym 

3. Czy ilość informacji o wydarzeniu była wystarczająca 

4. Czy użyto wystarczającą ilość słownictwa tematycznego 

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

 

6.(nauczyciel) Ocena poprawności gramatycznej przedstawionych tekstów, zdań. Nauczyciel 

komentuje poszczególne prezentacje z wskazaniem co było poprawne a co błędne. 

 

Uwagi i propozycje do scenariusza: 

Można wyszukać inne filmiki i artykuły o bieżących zdarzeniach/katastrofach ekologicznych 

tak, by webquest był oparty na bardziej aktualnych przykładach. 

 

Autor scenariusza: Webquest z kursu w LO Mickiewicza w Piastowie  

– praca grupy: Katarzyna Tokaj-Stępniewska & Magdalena Fronc 

 

 

 

 

 


