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Temat lekcji:Harry was plaiyng tennis- Past Continuous- czytanie tekstu nauka 
słownictwa    

 
 
Cel Lekcji: Czytanie tekstu w języku angielskim doskonalenie umiejętności 
czytania i wynajdowania wiadomości z tekstu czytanego , nauka nowego 
słownictwa. Nauka i utrwalenie słownictwa z zakresu- Past Continuous 

Ćwiczenia- zadania dla 
uczniów. 
 
 
 
 
 
 
1.Czego nauczą się 
uczniowie dzięki 
ćwiczeniu 
 
 
 
 
 
2. Krótki opis ćwiczenia 
z zastosowaniem TIK 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Polecenie do 
ćwiczenia dla uczniów 

 

Przy użyciu ekranu IQtouch i e-Panel, e-Reader- 
ćwiczenia interaktywne: 
-prezentowanie tekstu podkreślanie  
-wybieranie poprawnej odpowiedzi do tekstu 
- nauka i doskonalenie umiejętności czytania w 
języku angielskim, 
-doskonalenie umiejętności gramatycznych. 
-utrwalenie słownictwa dodatkowe ćwiczenia 
interaktywne w : 
Aplikacja – Testodrom 
Aplikacja -   Genially 
 
1. Uczniowie doskonalą znajomość słownictwa z 
zakresu zwierząt domowych w języku angielskim, 
nauczą się nowych słówek . Doskonalą umiejętność 
czytania i wynajdywania wiadomości z tekstu 
Poprawią umiejętność czytania w języku angielskim.  
Nauczą się formować krótkie odpowiedzi w Past 
Continuous 
2. Podczas zajęć języka angielskiego wykorzystuję 
każdorazowa aplikację e-Panel, w niej umieszczone 
są podręczniki –ich cyfrowa forma. Dodatkowo 
uczniowie korzystają z Interaktywnego podręcznika 
zapewnionego przez Wydawnictwo Pearson. E-
Pearson Reader to interaktywny podręcznik w który 
dzięki dotykowemu ekranowi IQ-touch może być 
wspaniale wykorzystana. Instrukcje do 
wykorzystania są bezpośrednio ujęte w aplikacji.  
 
3. Wspólne czytanie tekstu tekstu odpowiedz na 
zadane pytania, 
    -ćwiczenia typu „gap filling”- uzupełnianie, 
    -przeczytaj ćwiczenie wybierz odpowiednią 
odpowiedz. 
    -dopasuj odpowiednią formę past continuous, 



utwórz formy -ing 

Uzasadnienie 
zastosowania TIK 
/korzyści dla uczenia 
się uczniów, dlaczego 
użycie TIK jest w tym 
miejscu lepsze niż 
tradycyjne metody 
 
 
 
 
 

Dzięki zastosowaniu cyfrowej wersji podręczników 
jako nauczyciel wprowadzam dodatkową wizualną 
pomoc naukową. Taka forma książki jest łatwiejsza 
do odebrania dla uczniów z różnego rodzaju 
niepełnosprawnościami. Ćwiczenia ujęte w książce 
mają formę interaktywnych ćwiczeń są powiększone 
co stanowi ich dodatkowy atut.  
Uczniowie aktywniej uczestniczą w zajęciach, mogą 
poszerzać wiedzę przy wykorzystaniu ćwiczeń 
aktynie ich angażując. Ćwiczenia w formie cyfrowej, 
użycie ekranu i interaktywne ćwiczenia wpływają na 
lepsze przyswajanie wiedzy, uczniowie chętniej 
podejmują próby a tym samym doskonalą swoje 
umiejętności językowe na wielu poziomach. 
Stosowanie TIK zdecydowanie wpływa na 
atrakcyjność zajęć. 

Wskazówki dla 
naśladowców 
 
 
 

W swojej pracy korzystam ze wsparcia innych 
nauczycieli języka angielskiego jak i nauczycieli 
szkół specjalnych jestem członkiem wielu grup 
nauczycieli na różnych portalach 
społecznościowych. Nauczyciele bardzo chętnie 
dzielą się tam swoją wiedzą i osiągnięciami w pracy 
pedagogicznej polecam zapisanie się do takiej 
grupy. Dzięki niej uzyskałam dostęp do bardzo wielu 
gotowych ćwiczeń interaktywnych. 
Genially, Testodrom, Wordwall. 

Sprzęt i narzędzia TIK, zasoby, źródła wykorzystane do ćwiczeń, zadania dla 
uczniów: IQ Touch ekran dotykowy, komputer wbudowany w IQtouch, Tablica 
interaktywna do opisu lekcji. 
Aplikacje zapewnione przez Wydawnictwo e-Reader, e-Panel 
Przeglądarka internetowa 
Wordwall- ćwiczenia z interaktywnymi ćwiczeniami dla uczniów. 
Learningapps, 
Youtube. 
 
 

Materiały on-line dla ucznia  i nauczyciela. 
https://learningapps.org/14213180 
https://www.youtube.com/watch?v=_j5a4loCoAA 
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