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Klasa: V i VI 

Czas realizacji: 45 minut  

Temat: Do we need Christmas? Czy potrzebne nam jest Boże Narodzenie? 

Cele lekcji:  

1. uczeo zna pytania w czasie present simple;  

2. uczeo zna wiersz Jana Twardowskiego "Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia"; 

3. uczeo potrafi samodzielnie napisad  krótki wierszyk po angielsku  

4. uczeo rozpoznaje i potrafi używad nowe słowa po angielsku 

Materiały i środki dydaktyczne:  

1. zdjęcie ks Jana Twardowskiego;  

2. karty obrazkowe i słowne z nowym słownictwem; 

3. tekst wiersza po polsku i po angielsku z lukami; 

4. duże kartony papieru do pracy w grupach 

5. słowniki 

Przebieg zajęd: 

1. Nauczyciel pokazuje zdjęcie ks Twardowskiego i zadaje pytania na jego temat:  

What's his name? 

 What's his job?  

What did he write? (jak on się nazywa; jaki jest jego zawód; co on pisał).  

Uczniowie odpowiadają na pytania oraz podają inne informacje na temat ks Jana Twardowskiego. 

2. Nauczyciel prezentuje nowe słowa na kartach obrazkowych, uczniowie dwiczą wymowę i zapisują 

słówka w zeszycie. Słowa na kartach obrazkowych i słownych: shake hands -podawad sobie ręce, 

carols -kolędy, learn- uczyd się, forgive - przebaczad, Jezus Christ -Jezus, smile - uśmiechad się, sky - 

niebo 

3. Uczniowie dostają tekst wiersza po angielsku z lukami i próbują wstawid brakujące słow.Następnie 

uczniowie dostają wiersz po polsku i sprawdzają swoje odpowiedzi. Wybrani uczniowie czytają na 

głos uzupełniony wiersz po angielsku. 
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Why do we have Christmas? 

Why do we look at the star in the ..........? 

Why  do we sing ...............? 

So we can ............. to love ................. 

So we can shake ................. 

So we can ................. to each other 

So we can ........................ 

DLACZEGO JEST ŚWIĘTO BOŻEGO NARODZENIA? 

ks. Jan Twardowski 

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? 

Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie? 

Dlaczego śpiewamy kolędy? 

Dlatego, żeby się nauczyd miłości do Pana Jezusa. 

Dlatego, żeby podawad sobie ręce. 

Dlatego, żeby uśmiechad się do siebie. 

Dlatego, żeby sobie przebaczad 

4. Nauczyciel dzieli uczniów na czteroosobowe grupy. Każda grupa dostaje duży karton papieru oraz 

słownik. Uczniowie piszą po angielsku krótki wierszyk, z użyciem nowo poznanych słów, o świętach 

Bożego Narodzenia.  Uczniowie mogą dodad rysunki związane z treścią ich wierszyka. Nauczyciel 

monitoruje pracę uczniów i pomaga uczniom w poprawnym napisaniu wiersza. 

5. Uczniowie prezentują pozostałym dzieciom swoje prace poprzez przeczytanie na głos swoich 

wierszyków. 

 

 

 

 

 

 

 

 


