
Temat lekcji: A sister is both your mirror – and the opposite – Alina and Balladina’s appearance.  

(Opis wyglądu zewnętrznego Aliny i Balladyny) 

Klasa : 7, 8 szkoły podstawowej 

2 jednostki lekcyjne 

 

Cele ogólne: 

- utrwalenie wiadomości leksykalnych  i gramatycznych, związanych z opisem wyglądu zewnętrznego człowieka; 

- poszerzenie wiadomości kulturowych związanych z krajami angielskiego obszaru językowego; 

- kształtowanie i poszerzanie sprawności produktywnych i receptywnych w języku angielskim. 

Cele szczegółowe: 

- kształtowanie umiejętności szczegółowego opisania cech wyglądu zewnętrznego Aliny i Balladyny  z wykorzystaniem 

określonego słownictwa i struktur gramatycznych; 

- kształtowanie umiejętności tworzenia krótkich wypowiedzi ustnych i pisemnych; 

- wprowadzenie pięciu brytyjskich przysłów dotyczących wyglądu zewnętrznego człowieka; 

- kształtowanie umiejętności czytania krótkich wypowiedzi pisemnych ze zrozumieniem. 

Cele wychowawcze: 

- kształtowanie tolerancyjnej postawy w odniesieniu do ludzi o różnych typach urody i odmiennych cechach wyglądu 

zewnętrznego. 

Środki dydaktyczne: 

- ilustracje przedstawiające Alinę i Balladynę; 

- karty pracy 1,2,3,4 i 5 

- fragmenty „Balladyny” w języku angielskim  

 

Metody i formy pracy: 

- metoda komunikatywna 

-mindmapping 

- praca indywidualna, praca w parach 

 

 

 

 



 

 

Przebieg lekcji pierwszej 

1. Przypomnienie słownictwa związanego z cechami wyglądu zewnętrznego na podstawie  karty  pracy nr 1  

2. Przykład opisu  

3. Uczniowie przygotowują krótkie wypowiedzi ustne na temat wyglądu zewnętrznego jednej z osób przebywających 

w klasie. Wykorzystują do tego słownictwo z karty pracy nr 1. Wypowiedź jest w formie zagadki. Reszta klasy 

odgaduje, która osoba jest opisywana.  

4. Nauczyciel  przedstawia dwie ilustracje przedstawiające Alinę i Balladynę. Następuje krótkie wprowadzenie i 

przypomnienie lektury omówionej  wcześniej na lekcjach języka polskiego.  

Nauczyciel zadaje kilka pytań wprowadzających, np.: 

- Who are Alina and Balladina? 

- Name real and imaginary characters in „Balladina”. 

- Where does the action take place? 

- What is the story about? 

- What do you think about „Balladina”? Do you like it? (Why?) etc 

        5.  Nauczyciel prezentuje i omawia fragmenty tekstu dramatu w tłumaczeniu Billa Johnstona opisujące wygląd sióstr.            

                 Uczniowie czytają fragmenty głośno. – karta pracy 2 

6. Uczniowie opisują wygląd Balladyny lub Aliny. Mogą dodać elementy, które podpowiada mi wyobraźnia. 

7. Wybraniu uczniowie odczytują głośno opisy. 

8. Podsumowanie lekcji. 

 

Przebieg lekcji drugiej 

 

1. Przypomnienie słownictwa związanego z wyglądem zewnętrznym na podstawie mapy mentalnej (karta pracy nr 3) 

2. Nauczyciel rozpoczyna rozmowę na temat wszelkich przysłów lub powiedzeń związanych                  

z wyglądem zewnętrznym. Następnie przedstawia uczniom przysłowia dotyczące wyglądu zewnętrznego w języku 

angielskim. Jest to także moment na kilka wychowawczych uwag   dotyczących tolerancji i otwartej postawy 

względem ludzi charakteryzujących się różnymi cechami wyglądu. 

        3.  Uczniowie otrzymują kartę pracy nr 4 z pięcioma przysłowiami w języku angielskim. Ich zadaniem jest połączenie 

przysłów z ich angielskimi opisami. 

        4.   Uczniowie układają wyrazy  w odpowiedniej kolejności, tak by powstały wcześniej wprowadzone przysłowia(Karta     

                  pracy nr 5) 

9. Uczniowie wykonują Quiz związany z przysłowiami. 

 

10. Wspólna analiza odpowiedzi udzielonych w quizie. 

   

 


