
Konspekt lekcji z języka angielskiego z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. 
 

Imię i nazwisko nauczyciela: Jolanta Obst.  

Przedmiot: język angielski, klasa 3b, grupa 11  

Temat: My Granny is cool. Happy Grandmother's Day! 

Lekcja otwarta dla rodziców i dziadków. 

Cele lekcji:    

Cel ogólny: utrwalenie i poszerzenie słownictwa związanego z nazwami części 

ciała, kolorami, ubraniami, przedmiotami związanymi z życiem codziennym oraz 

przygotowanie życzeń dla babć w formie piosenki w języku angielskim, 

zarejestrowanie występu z lekcji, nauka czytania i śpiewania piosenki ,,Hooray for 

Grandma’’, rozumienie opisu w języku angielskim na podst. którego uczniowie 

uzupełniają brakujące elementy na karcie - niespodziance z okazji Dnia Babci. 

Cele szczegółowe: 

- Ćwiczenie wzrokowego rozpoznawania wyrazów i ich wymowa.  

- Wprowadzenie nowego słownictwa i struktur gramatycznych (Present Simple w 

piosence) oraz utrwalenie poznanych wcześniej: can, have got, be 

- Nauka czytania tekstu piosenki, podział na wersy i zwrotki za pomocą 

kolorowych nutek z tekstem, układanie wersów w zwrotkach i czytanie 

poszczególnych wersów uwzględniając kolor nutek. 

- Rozwijanie umiejętności poprawnego czytania i zapisywania wprowadzonych na 

lekcji nowych wyrazów. 

- Próby konstruowania krótkich wypowiedzi na podst.  zabawy I have, who has? 

- Ćwiczenie rozumienia wypowiedzi w języku angielskim bez dokładnej 

znajomości wszystkich słów na podstawie piosenki oraz wideo z instrukcją jakie 

elementy dorysować w portrecie babci (film: My grandma is cool). 

 

Planowane metody i formy pracy: indywidualna, zbiorowa, praca w grupie. 

Metody pracy: met. praktycznego działania, audio wizualna, komunikacyjna, 

praktycznego działania.   

Środki dydaktyczne: Programy komputerowe GIMP, Corel Video Studio, 

GoldWave, filmy własne: My granny is cool (audio w wykonaniu ucznia z naszej 

szkoły), karty zaprojektowane własnoręcznie z zastosowaniem programu GIMP: ,,I 

have who has?’’, kolorowe karty z nutkami i wersami piosenki, plakat A1 Happy 

Grandma's Day (edycja w GIMP), piosenka ,,Hooray for Grandma’’ (z wokalistą 

oraz wersja karaoke), tłumaczenie tekstu piosenki, ozdobna karta dla babci, na 



której uczniowie uzupełniają brakujące elementy zgodnie z instrukcją w języku 

angielskim, platforma Class Dojo do publikacji prac uczniów i oceny aktywności 

podczas zajęć. Oprogramowanie do podręcznika Family and Friends 2 wraz z grami 

i zabawami (unit 3, str. 20-21), podręcznik i ćwiczenia Family and Friends 2, str. 

20-21, strona z grami i zabawami interaktywnymi: Sparks Fun Zone, Steps Forward 

1 Fun Zone, program quickdraw: https://quickdraw.withgoogle.com/  

Linki do materiałów: 

 https://www.youtube.com/watch?v=EXHvYBz1bbQ 

 https://www.youtube.com/watch?v=NsyIwTFKlE0 

 https://www.youtube.com/watch?v=HI8QOSq0Oko 

 

                                                Przebieg lekcji: 

 

1. Pytania kluczowe do lekcji: Kiedy obchodzimy Dzień Babci? Jak ma na imię 

twoja babcia? When is Granny’s Day? What’s your Grandma’s name”  

2. Podanie celu lekcji: nauka piosenki dla babci, wykonanie ozdobnej kartki zgodnie 

z opisem w języku angielskim. 

3. Wysłuchanie piosenki ,,Hooray for Grandma’’:  

                   https://www.youtube.com/watch?v=v-998_F1s9M 

4. Układanie wersów piosenki (za pomocą kolorowych nutek, na których zapisano 

tekst piosenki), sprawdzenie poprawności polega na odczytaniu kolorów: pierwsza 

zwrotka: blue-yellow-orange-green, druga zwrotka: red-purple-light blue-pink 

           

  

4. Odczytanie i zaśpiewanie piosenki. 

5. Użycie can, have got, czasu Present Simple w piosence, ćwiczenia z 

wykorzystaniem tablicy interaktywnej, uczniowie rywalizują ze sobą szybkością: 

https://elt.oup.com/student/stepsforward/lv1/unit4/?cc=pl&selLanguage=pl 

oraz  https://quickdraw.withgoogle.com/ 

- oprogramowanie do podręcznika Family and Friends 2 (sfinansowane w ramach 

projektu realizowanego w szkole): i-Tools Unit 3 p. 20- 21, podręcznik i ćwiczenia 

Family and Friends 2 sfinansowane w ramach projektu.  

https://quickdraw.withgoogle.com/
https://www.youtube.com/watch?v=EXHvYBz1bbQ
https://www.youtube.com/watch?v=NsyIwTFKlE0
https://www.youtube.com/watch?v=HI8QOSq0Oko
https://www.youtube.com/watch?v=v-998_F1s9M
https://elt.oup.com/student/stepsforward/lv1/unit4/?cc=pl&selLanguage=pl
https://quickdraw.withgoogle.com/


6. Gra edukacyjna: I have who has? Gra rozwija i utrwala słownictwo związane z 

wyglądem zewnętrznym, kolorami, częściami ciała, przedmiotami używanymi w 

życiu codziennym. Jest wprowadzeniem do wykonania ozdobnej kartki dla babci na 

podstawie opisu w języku angielskim. 

                       

                       

                            
                             Link do filmiku z zabawą: I have who has: 

                        https://www.youtube.com/watch?v=NsyIwTFKlE0 

   

https://www.youtube.com/watch?v=NsyIwTFKlE0


6. Uzupełnianie brakujących elementów na podstawie opisu w języku angielskim, 

uczniowie otrzymują kartę, na której rysują babcię zgodnie z opisem. 

              https://www.youtube.com/watch?v=EXHvYBz1bbQ 

                                       
   

 

Tekst nagrania z filmu: 

                               MY GRANNY IS COOL😊 

Let’s draw a cool granny! 

Granny has got grey curly hair and a fringe. She’s got blue eyes with long 

eyelashes. Her nose is small. She is smiling all the time. She’s wearing orange 

glasses/ and a soft pink hat called ‘beret’. She’s got a lot of freckles on her 

face. Granny is wearing a magenta polka dot dress, green socks and colourful 

shoes. Granny’s handbag is purple. Her umbrella is light blue. She likes ice-cream 

and pancakes. Her favourite thing is her phone. Rambo, the scary cat is her pet 

animal. Rambo likes mice a lot. Granny likes birthday parties a lot. This is my 

granny and this is me! 
 

7. Na zakończenie zajęć uczniowie prezentują piosenkę z okazji Dnia Babci i dają drobne 

upominki. Link do filmu zrealizowanego podczas występu: 

                         https://www.youtube.com/watch?v=HI8QOSq0Oko 

8. Odpowiedź na pytania kluczowe. 

9. Ocena pracy uczniów: platforma Class Dojo – przyznanie punktów za aktywność, publikacja 

najciekawszych prac. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EXHvYBz1bbQ
https://www.youtube.com/watch?v=HI8QOSq0Oko


Praca domowa: Zaprojektuj kartkę dla babci, napisz życzenia z okazji ich święta wykorzystując 

fragmenty piosenki ,,Hooray for Grandma’’. 

 

 Class Dojo (punkty za wytrwałość i współpracę w grupie, najciekawsze prace). 

           
     

 
 

                                  Prace uczniów (pierwsza strona laurki): 

       



 

                      

                Plakat A1 przygotowany na zajęcia – edycja w programie GIMP.  

  

 

 
 

 

 

 
 

Dziękuję😊 

 

 

 

 
 


