
                KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. I -II 

 

Temat lekcji:  Tradycje bożonarodzeniowe w Polsce i  Wielkiej Brytanii 

Cele lekcji:  
                   - zapoznanie z brytyjskimi tradycjami bożonarodzeniowymi 

                    - wzbogacenie słownictwa o słowa i wyrażenia związane z Bożym Narodzeniem 

                    - utrwalenie znanych wyrażeń i zwrotów 

                    - doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem                  

                    - doskonalenie umiejętności pisania ze słuchu 

                    - doskonalenie umiejętności wypełniania karty ucznia 

                    - doskonalenie umiejętności współpracy w parach 

                    - kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w stosunku do innych kultur 

Metody: audiolingwalna, burza mózgów, słuchanie ze zrozumieniem, pisanie ze słuchu 

oglądanie prezentacji, zabawy językowe 

Formy pracy: praca z całą klasą, praca indywidualna na forum klasy, indywidualna, w 

parach 

Środki dydaktyczne: karty pracy, prezentacja, płyty, teksty piosenek, teksty życzeń 

świątecznych, kartki świąteczne                                     
PRZEBIEG LEKCJI 

CZĘŚĆ WSTĘPNA 

1. Przywitanie, sprawdzenie listy obecności 

2 Wprowadzenie do tematu – nawiązanie do dekoracji 

3. Odpowiedzi na pytania: What do you like best about Christmas? 

                                           How do you prepare to Christmas? 

 
CZĘŚĆ GŁÓWNA 

1. Burza mózgów: uczniowie wpisują skojarzenia z wyrazem Christmas na dekoracjach – 

kartki w kształcie gwiazd, bombek, dzwonków..., a potem dekorują choinkę omawiając co 

napisali (pary) 

2. Zapoznanie z nowym słownictwem – omawianie zwyczajów świątecznych połączone z 

prezentacją multimedialną 

 Christmas tree – decorations, star, candles, bauble, chains, lights,  

 Flovers, plants- ivy, holly, mistletoe, poinsettia, wreath 

 Presents – Santa Claus, chimney, reindeer, sleigh, bells, presents, stocking, cracker 

 Food- Christmas Eve dinner- 24
th

 Dec: twelve dishes, carp, red borscht, mushroom 

soup, fish soup, sweet grain pudding, dumplings with mushrooms or sauerkraut, 

sauerkraut with mushrooms, wafer, Christmas dinner – 25
th

 Dec: roast turkey, potatoes 

and vegetables, plum pudding, Christmas pudding 

 Christmas carols- What carols do the students know? – układanie słów piosenki 

“White Christmas” podczas słuchania nagrania 

  Christmas cards – wishes, greetings –  zabawa “running dictation” napisanie 

wybranych życzeń na kartkach 

3. Uzupełnienie kart pracy 

4. Odczytanie wybranych punktów z kart pracy 
CZĘŚĆ KOŃCOWA 

1. Odpowiedzi na pytania : What British traditions came to our country? 

    What would you like to get for Christmas present? 

2. Ocena pracy uczniów – podziękowanie  

3. Prośba o ocenę lekcji 

4. Pożegnanie 



 

 

ONE OF THE NICEST THINGS 

ABOUT CHRISTMAS IS THE 

CHANCETO WISH YOU ALL 

THE BEST OF THIS 

WONDERFUL SEASON! 

 

SEASONS GREETINGS AND 

BEST WISHES FOR CHRISTMAS 

AND THE NEW YEAR 

 

LOTS OF GOOD WISHES FOR 
CHRISTMAS TO YOU! 

 

 WE WISH YOU A MERRY 
CHRISTMAS AND A HAPPY NEW 

YEAR! 


