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Scenariusz lekcji z języka angielskiego zawodowego   
wykorzystujący elementy metody CLIL do nauki języka angielskiego. 

 
 
Etap edukacyjny : II 

Poziom: średnio zaawansowany (B1)  

Czas lekcji : 2x 45 minut 

Metody : podejście komunikacyjne, elementy metody CLIL, metoda kognitywna 

 

 
Temat: Types of digital cameras. 

 

1. Adresat: uczniowie klasy 4 tb 

 

2. Data: 10.11.2021 

 

3. Liczba godzin: 2 

 

4. Cele ogólne 

• Zapoznanie uczniów z angielskimi nazwami różnych typów aparatów  

• Wprowadzenie  słownictwa  niezbędnego do pracy z tekstem  

• Zaznajomienie uczniów z budową i działaniem lustrzanki cyfrowej 

 

 

                     Cele szczegółowe: 

• Nabycie przez uczniów umiejętności wymienienia typów aparatów cyfrowych i 

różnic w zastosowaniu. Uczeń potrafi wymienić typy aparatów i ich zastosowanie 

i zalety  

• Uczeń czyta ze zrozumieniem tekst dotyczący różnych  aparatów cyfrowych   i  

wykonuje zadanie typu prawda /fałsz. 

• Potrafi dopasować słowa do definicji 

• Potrafi stworzyć spójny i logiczny tekst wykorzystując słownictwo zawodowe.  

. 

 

5. Środki dydaktyczne: 

• Tablica 

• Monitor interaktywny  

• Prezentacja multimedialna 
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• Aplikacje internetowe    

 

 

6. Przebieg lekcji: 

 

• Faza wstępna:  

➢ Przywitanie uczniów. 

➢ Sprawdzenie listy obecności. 

➢ Nakreślenie tematyki zajęć. 

➢ Zapisanie tematu lekcji na tablicy. 

➢ Przypomnienie materiału z ostatnich zajęć. Uczniowie samodzielnie odpowiadają na pytania 

nauczyciela. 

 

• Faza realizacyjna  

 

Nauczyciel omawia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej różne typy aparatów 

cyfrowych wskazując na ich zarówno budowę, jak i zastosowaniem. Po prezentacji 

uczniowie odpowiadają na pytanie  

 Which is your favourite type of digital camera and why ?- ( Fat question )  – 

wykorzystując aplikację padlet.com, a następnie wybrane osoby prezentują ustnie swoje 

odpowiedzi.  

 

Uczniowie  zapoznają się  materiałem dotyczącym 4 typów kamer cyfrowych – Mobile 

phone cameras, Compact cameras, Digital SLR., Bridge cameras 
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Uczniowie wykonują ćwiczenie typu prawda /fałsz pracując w parach . 

Po wykonaniu ćwiczenia i sprawdzeniu prawidłowości uczniowie utrwalają słownictwo łącząc 
wyrazy w języku angielskim z ich znaczeniem w języku polskim, a następnie zgodnie z LOTS -  
remembering wykorzystując ćwiczenie HOT SEAT utrwalają poznane nowe słownictwo 
branżowe.  
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Uczniowie wykorzystując diagram i stronę https://multidict.net/ uzupełniają tekst dotyczący – 
jak działa lustrzanka cyfrowa .  

https://multidict.net/
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Omówienie lekcji i podsumowanie nowego słownictwa i umiejętności, umieszczenie nowego 
słownictwa na https://wordart.com/ 
 
Opracowała : Magdalena Domska  
 

https://wordart.com/
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