
Konspekt lekcji języka angielskiego w kl. IIa
 Szkoły Podstawowej w Chobieni

Halina Kowalowa

TEMAT: Sports. - lekcja 2: Football.

CELE  :  
WIADOMOŚCI
UCZEŃ:

● zna  nowe  słowa  i  zwroty:  kick,  fall,  score  a  goal,  match,  radio, 
sometimes,

● potrafi przeczytać zdania opisujące ilustrację,
● umie połączyć słowa i zwroty z odpowiednimi ilustracjami,
● śpiewapisenkę o futbolu wraz ilustracją ruchową,
● prowadzi  z  kolegą  lub koleżanką dialog  na  temat  zajęć  w czasie 

wolnym

UMIEJĘTNOŚCI:
UCZEŃ:

● umie pracować w parze.

POSTAWY:
UCZEŃ:

● Aktywnie pracuje na lekcji
● Utrwala wiadomości dotyczące liczb porządkowych, nazw miesięcy 

oraz umiejętność poprawnego czytania ze zrozumieniem 
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METODY:
UCZEŃ:

● Ćwiczenia  mające  na  celu  zaznajomienie  z  nowym słownictwem 
związanym ze sportem

● Ćwiczenie służące rozwoju umiejętności czytania ze zrozumieniem 
poprzez tlumaczenie tekstu 

● Ćwiczenie personalizujące
● Ćwiczenie umiejętności reagowania językowego
● Ćwiczenie  czytania  ze  zrozumieniem  poprzez  dopasowanie 

wyrazów do obrazków

FORMY PRACY:
UCZEŃ:

● Grupowa
● W parach
● Indywidualna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
UCZEŃ:

● Tablica
● Tablica interaktywna
● Podręcznik

PRZEBIEG LEKCJI:
FAZA WPROWADZAJĄCA:

1. Sprawy organizacyjno-porządkowe
2. Ćwiczenie poprawnej pisowni słownictwa
3. Rozgrzewka-zapoznanie się znowym słownictwem

2



FAZA REALIZACJI:

1. Zapisanie tematu lekcji 
2. Przedstawienie  problematyki  zajęcia.  Nauczyciel  przedstawia  przy 

pomocy flashcards nowe słownictwo. Uczniowie powtarzają razem 
oraz indywidualnie

3.   Słuchanie tekstu czytanego przez speakera żeby odpowiedzić na 
następujące pytania: What's the boy 's name? Where is he from? Has 
he got a TV? Has he got a radio?

4. Uczniowie czytają tekst na głos zdanie po zdaniu.
5. Czytanie wyrazów a następnie łączenie je z obrazkami.
6. Spiewanie piosenki o sporcie ilustrując ją ruchami.
7. Prowadzenie dialogu w parach. 

FAZA PODSUMOWUJĄCA:

Nauczyciel pyta co nowego poznaliśmy na dzisiejszej lekcji.
1. Przypominamy problematykę lekcji
2. Przypomninamy słownictwo związane z tematem lekcji
3. Wyjaśnieniamy zadanie domowe 

LITERATURA:

1. Zofia Stachura: „My World 2” Nowa Era – podręcznik, podręcznik 
dla nauczyciela.
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