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Scenariusz lekcji języka angielskiego  

Temat: Rozmawiamy o sztuce 

Poziom: średniozaawansowany (B1) 

Czas: 90 minut 

Cele lekcji: 

- podnoszenie świadomości uczniów w zakresie sztuki, zwłaszcza obrazów 

- rozwijanie umiejętności słuchania, mówienia i pisania przez uczniów 

- zwiększenie motywacji i kreatywności uczniów 

- wykorzystanie narzędzi TIK jako uzupełnienie tradycyjnych metod nauczania 

Oczekiwane efekty: 

❖ uczniowie potrafią płynnie wyrażać swoje opinie na temat sztuki 

❖ uczniowie zdobywają i wymieniają informacje dotyczące różnych dzieł 

sztuki 

❖ uczniowie uczą się nowego słownictwa przydatnego podczas dyskusji o 

sztuce 

❖ stosując metody aktywizujące uczniowie mają motywację do poszerzania 

swojej wiedzy artystycznej w sposób niezależny i kreatywny 

Metody i techniki: 

Narzędzia informatyczne: wakelet, multimeter, YouTube, legalnakultura.pl 

urządzenia elektroniczne 

materiały autentyczne 

burza mózgów 
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dyskusja 

odgrywanie ról (role play) 

Formy pracy:  

Praca indywidualna 

Praca w parach 

Praca w grupach 

Otwarte formy pracy 

Przebieg lekcji:  

Wprowadzenie: Studenci logują się na menti.com i odpowiadają na pytanie: 

Jakich znasz znanych malarzy i ich dzieła ? Wyniki są prezentowane na tablicy 

jako chmura słów. 

Rozumienie ze słuchu: : Nauczyciel pokazuje obraz Clark i Percy autorstwa 

Davida Hockneya. Uczniowie dwukrotnie słuchają przewodnika i zaznaczają 

zdania Prawda lub Fałsz. Nauczyciel sprawdza odpowiedzi.  

Rozwijanie sprawności mówienia : Uczniowie oglądają krótki film o portrecie 

Arnolfiniego Van Eycka.Nauczyciel wyjaśnia nowe słownictwo oraz zadaje 

pytania sprawdzające zrozumienie: np. Kto to namalował? Kiedy obraz został 

namalowany? Gdzie jest wystawiony obraz? Jakie są twoje interpretacje 

związku przedstawionego na zdjęciu? Potem uczniowie pracując w parach piszą 

dialog między postaciami na obrazie. Później odgrywają swoje dialogi. 

Następnie klasa może głosować, czyj dialog był najbardziej przekonujący. 

Ćwiczenie komunikatywne: Nauczyciel wyjaśnia następne ćwiczenie - Opisz i 

narysuj. Uczniowie powinni pracować w parach, przez chwilę mogą patrzeć na 

swoje obrazy. Następnie opisują obrazy,  które ich partnerzy mają za zadanie 

narysować . Nie mogą patrzeć na obraz partnera, natomiast mogą zadawać 
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pytania. Następnie porównują swoje rysunki z oryginałami i sprawdzają, czy są 

podobne. 

Zadanie domowe: Zadaniem uczniów jest napisanie opowiadania  na podstawie 

zdjęcia. (co najmniej 200 słów). 

 

 

 

 

 

 

 


