
Lekcja języka angielskiego z wykorzystaniem smartfonów, 

 tablicy interaktywnej, wordwall.net, liveworksheets.com 

 

Klasa 8 

 

 LEKCJA OTWARTA DLA STUDENTÓW II ROKU ANGLISTYKI  

 

Temat: International Women’s Day. 

 

Pomoce dydaktyczne: Laptop dla nauczyciela, tablica interaktywna 

Cele lekcji: 

- Uczeń będzie ćwiczył umiejętności czytania, słuchania oraz pisania w j. 

angielskim 

- Uczeń będzie wiedział jak kobiety walczyły o prawo głosu, kiedy otrzymały to 

prawo w wybranych krajach 

- uczeń będzie swobodnie posługiwał się w/w umiejętnościami i wiedzą 

Cele lekcji sformułowane w języku ucznia : 

- Po lekcji udoskonalisz w/w umiejętności 

- Będziesz swobodnie rozmawiał po angielsku, słuchał, czytał i pisał oraz 

pracował w grupie 

- dowiesz się wielu ciekawych faktów dot. praw kobiet 

Kryteria sukcesu (NACOBEZU)  

- Znam słownictwo związane z prawami kobiet 

- Potrafię opowiedzieć, wysłuchać, przeczytać i napisać o sławnych kobietach 

- swobodnie rozmawiam po angielsku  

Przebieg lekcji: 

1. Przywitanie uczniów i zapis tematu lekcji. 

2. Podanie celów lekcji w języku ucznia i kryteria sukcesu. 

3. Rozgrzewka: na tablicy interaktywnej uczniowie rozwiązują zadanie 

(dopasowują obrazki przedstawiające sławne kobiety z przeszłość do 

odpowiedniego wyrażenia), w razie potrzeby nauczyciel objaśnia kto był kim i 

co zrobił: 

 
https://wordwall.net/pl/resource/853242/famous-women-past 

 

4. Na tablicy interaktywnej uczniowie słuchają tekst, a następnie wybierają 

odpowiedzi a, b lub c. Swoje odpowiedzi uzasadniają. 

 
https://www.liveworksheets.com/tp252174mb 
 

5. Nauczyciel odtwarza film o sufrażystkach na tablicy interaktywnej. 

Uczniowie następnie na tablicy łączą odpowiednie części zdań. 
https://www.liveworksheets.com/uv227057ms 

https://wordwall.net/pl/resource/853242/famous-women-past
https://www.liveworksheets.com/tp252174mb
https://www.liveworksheets.com/uv227057ms


 

 

 

6. Quiz na tablicy interaktywnej dotyczący praw kobiet: 

 
https://www.actionaid.org.uk/blog/news/2018/02/06/quiz-how-much-do-you-know-about-women-
and-the-vote 
 

7.  Na platformie liveworksheetscom – tablica interaktywna lub smartfony 

uczniowie w parach czytają tekst, rozwiązują zadania i odpowiedzi przesyłają 

do nauczyciela. Wyniki, wraz z błędami wyświetlają im się po zakończeniu 

ćwiczenia. 

 
https://www.liveworksheets.com/id/kf9529un 
 

 

8. Uczniowie decydują jaki jest poziom trudności zajęć pokazując na palcach (0 

palców – bardzo łatwe, 5 – nic nie rozumiem) 

 

9. Podsumowanie ustnie: Metoda zdań niedokończonych – Dziś nauczyłem się 

…. Dowiedziałem się …..Wiem, że ……. Muszę utrwalić …… 

 

10. Praca domowa: Napisz krótką biografię sławnej kobiety. 
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