
Katarzyna Jagielska – Liana 
nauczyciel języka angielskiego 
Szkoła Podstawowa 
im. św. Jadwigi Królowej w Klęczanach 
 
 
Temat lekcji:  

„Waiting for Christmas. Christmas in Poland and Britain” – Vocabulary 
– W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia. Święta w Polsce i Wielkiej Brytanii. - Słownictwo 

 

Lekcja ta dotyczy symboli świątecznych związanych z Polską i Wielką Brytanią i jest lekcją dotyczącą słownictwa, która jest 
wstępem do kolejnych lekcji dotyczących rozumienia tekstu czytanego i słuchania z tematu Święta Bożego Narodzenia. 

W młodszych klasach polecenia wydawane są zarówno w języku angielskim jak i polskim. W starszych przeważnie nie w języku 
angielskim, w razie potrzeby w języku polskim. 
 
Czas: 45 min  
 
Klasa: 4-6  szkoła podstawowa  
  
( Lekcja może być przeprowadzona we wszystkich tych klasach. Ze szczególnym wyselekcjonowaniem słownictwa o różnym stopniu 
trudności właściwego dla danej klasy) 

 
 
Cele ogólne 
 

 znajomość przez uczniów  słownictwa dotyczącego  świąt Bożego Narodzenia,  
 umiejętność posługiwania się prze uczniów podstawowym słownictwem związanym z Bożym narodzeniem 

 
Cele operacyjne 
 
Uczeń: 
 

 zna podstawowe tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia, 
 rozpoznaje nazwy symboli bożonarodzeniowych w języku angielskim 
 potrafi posługiwać się podstawowym słownictwem bożonarodzeniowym, 
 poprawnie wymawia poznane słownictwo i wyrażenia, 



 poprawnie zapisuje poznane słownictwo, 
 ogląda film w angielskiej wersji językowej ze zrozumieniem, 
 rozumie ogólnie usłyszany tekst  ( w filmie), 
 selekcjonuje w usłyszanym tekście potrzebne mu informacje, 
 aktywnie uczestniczy w lekcji, 
 pojmuje zasady zdrowej rywalizacji i pracy w grupie, 
 

 
Formy pracy/Interakcje: 
 
Dyskusja, praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach, prezentacja plakatów uczniowskich 
 

Środki dydaktyczne: 
 
Prezentacja multimedialna dotycząca słownictwa bożonarodzeniowego, rzutnik, ekran, tablica, kreda, kolorowe karty papieru, kolorowe flamastry, 
film DVD, stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, włączona strona internetowa z ćwiczeniami interaktywnymi, magnetofon, CD z 
nagraniami kolęd/piosenek bożonarodzeniowych, kartki z ćwiczeniami przygotowanymi przez nauczyciela, 
 

Lp. Etapy lekcji Czas Interakcje Cele Środki dydaktyczne 
pomoce 

Warm - up - Rozgrzewka 
 
1. 

 
Początek lekcji to luźna rozmowa w języku polskim na 
temat świąt Bożego Narodzenia, a w szczególności na 
temat podstawowych symboli tych świąt w Polsce oraz 
wielkiej Brytanii.  
 

 
2  min. 

 
Nauczyciel  
- uczniowie 

Uczniowie:  
- luźno wypowiadają 
się na temat tradycji 
świątecznych w 
Polsce i Wielkiej 
Brytanii zapamiętane 
z młodszych klas    
-wymieniają nazwy 
symboli świątecznych 
w języku polskim 

 
- 

 
2. 

 
Następnie nauczyciel zadaje pytania w języku 
angielskim dotyczące Świąt Bożego Narodzenia: 
Np. Do you like Christmas? / Do you like giving/getting 
presents? / What kind of present would you like to get 
for Christmas? etc. 

 
2  min. 

 
Nauczyciel 
 - uczeń 

 
Uczniowie: 
 - udzielają krótkich 
odpowiedzi na zadane 
pytania 
- swobodnie 

 
- 



 wypowiadają się na 
zadane pytanie 

Introduction - Wprowadzenie 
 
3.  

 
Nauczyciel zapoznaje dzieci z tematem dzisiejszej lekcji 
– zapisuje go na tablicy. 
Następnie nauczyciel prosi uczniów o podanie nazw 
przykładowych symboli Bożego Narodzenia (dla obu 
krajów), ale tym razem w języku angielskim – te, które 
pamiętają i znają z poprzednich lat nauki. 
Cała klasa powtarza poprawną wymowę ponownie za 
nauczycielem. 

 
3  min. 

 
Swobodne 
wypowiedzi 
pojedynczych 
/chętnych  
uczniów 

Uczniowie 
- zapoznają się z 
konkretnym tematem 
lekcji 
 - wymieniają nazwy 
symboli świątecznych 
w języku angielskim, 
które pamiętają z 
lekcji z młodszych 
klas 
- posługują się 
(poprawna wymowa) 
konkretnym 
słownictwem 

 
Tablica/kreda 

 
4.  

 
Uczniowie zostają podzieleni na małe kilkuosobowe 
grupy. Każda grupa dostaje duże karty kolorowego 
papieru na których, w postaci mapy mentalnej, 
uczniowie wypisują wszystkie skojarzenia dotyczące 
Świąt Bożego Narodzenia, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na symbole świąteczne w Polsce i Wielkiej 
Brytanii. Nauczyciel monitoruje poprawne zapisy na 
mapach mentalnych 
 
Po wypisaniu wszystkich pomysłów mapy mentalne 
prezentowane są przy tablicy przez chętnych 
przedstawicieli grupy, a następnie wieszane w 
widocznym miejscu w klasie  
(będą potrzebne po raz drugi po zakończeniu lekcji) 

  
3 min. 

 
Praca w 
grupach 
 
 
 
 
 
 
 
Indywidualna 
prezentacja 

 
Uczniowie: 
 - poprawnie zapisują 
nazwy symboli 
świątecznych 
 
 
 
 
Uczniowie: 
- poprawnie 
wymawiają 
słownictwo 
- zapoznają się z 
poprawną pisownią 
słownictwa 

 
Kolorowe kartki 
Flamastry jednego koloru 
 
 
 
 
 
 
Magnesy lub masa mocująca 

Presentation - Prezentacja 
 
5.  

 
Uczniowie proszeni są o obejrzenie prezentacji 
multimedialnej wykonanej przez nauczyciela 
przedstawiającej większość symboli świątecznych 

5  min.   
 
Nauczyciel 
-uczeń 

 
Uczniowie:  
-zapoznają się z 
nazwami 

 
 
Ekran/ rzutnik / prezentacja 
multimedialna 



dotyczących obu krajów.  
W chwili pojawienia się obrazka chętni uczniowie 
proszeni są o podniesienie ręki i podanie angielskiej 
nazwy danego symbolu.   
Wszyscy proszeni są o zapisanie podanej nazwy ( w 
zeszycie lub na kartce papieru) 
Np. Bell, Christmas cracker, mistletoe, turkey, baubles 
itp. 
(W prezentacji można umieścić dowolną ilość symboli 
świątecznych  w zależności od celu i potrzeby lekcji) 

Po podaniu nazwy uczniowie sprawdzają poprawną 
odpowiedź i pisownię , gdyż dane słowo pojawia się jako 
następne po prezentacji obrazka. 
 

 
 
 
 
 
Praca 
indywidualna 
 
 
 
Praca 
indywidualna 

symboli/słownictwa 
związanego z Bożym 
Narodzeniem 
- poznają poprawna 
wymowę danego 
słownictwa 
- poznają poprawna 
pisownię danego 
słownictwa 
 
 
- dokonują 
samooceny 

 
 
 
 
 
Zeszyty uczniów / lub 
Przygotowane kartki papieru 
Przybory do pisania 

 
6. 

 
Po obejrzeniu prezentacji i odgadnięciu lub zapoznaniu 
się ze wszystkimi nazwami symboli uczniowie 
przechodzą do następnej części lekcji. 
Następnie dzieci oglądają krótki filmik dotyczący 
spędzania świąt Bożego Narodzenia w Wielkiej Brytanii 
pt. „Christmas” – New English Zone – DVD 1 wyd. 
Oxford. Przed obejrzeniem filmu nauczyciel prosi aby 
zwróciły uwagę na symbole świąteczne jakie się tam 
pojawiają.  
Po obejrzeniu filmu dzieci proszone są o wymienienie 
wszystkich nazw symboli świątecznych, które pojawiły 
się na filmie, które pamiętają.  
 

 
5 min 

 
 
 
 
Grupa uczniów 
 
 
 
Chętni/pojedyn
czy  uczniowie 

 
Uczniowie: 
- rozumieją ogólne 
znaczenie 
obejrzanego filmu w 
angielskiej wersji 
językowej 
- zapoznają się z 
tradycjami 
świątecznymi w 
Wielkiej Brytanii 
- zapamiętują 
potrzebne słownictwo 

 
Rzutnik 
Film DVD 
„Christmas” – New English 
Zone – DVD 1 wyd. Oxford. 
 

 
7.  

 
Po tym ćwiczeniu dzieci otrzymują kartki na których w 
dowolnej kolejności wypisanych jest kilkanaście  
symboli świątecznych. 
Uczniowie proszeni są o zapoznanie się z tymi nazwami. 
Następnie proszeni są o ponowne obejrzenie filmu i 
ponumerowanie w kolejności tych symboli, które 
występują w filmie.  
Nauczyciel zaznacza, że nie wszystkie pojawią się w tym 
filmie, a zadaniem uczniów jest wyselekcjonowanie i 
ponumerowanie tych właściwych. 

 
5 min.  

 
 
 
 
Praca 
samodzielna 
 
 
 
 
 

 
Uczniowie: 
 - rozumieją sens 
obejrzanego filmu 
- selekcjonują z 
usłyszanego i 
obejrzanego filmu 
informacje niezbędne 
do wykonania 
ćwiczenia 

 
Kartki papieru z 
przygotowanym słownictwem 
 
Przybory do pisania 
 
Rzutnik 
Film DVD 
„Christmas” – New 
English Zone – DVD 1 wyd. 
Oxford. 



Następnie wspólnie sprawdzamy wszystkie odpowiedzi. 
 

Nauczyciel - 
uczniowie 

 

Podsumowanie – Faza końcowa 

 
8. 

 
Uczniowie proszeni są o dobranie się w pary, podejście 
do stanowisk komputerowych na których mają już 
ustawioną stronę z ćwiczeniami w języku angielskim 
dotyczącymi słownictwa bożonarodzeniowego: 
 
http://anglomaniacy.pl/christmas.htm 
 
 Dzieci mają kilka minut na zrobienie trzech ćwiczeń z 
tej strony :  

 wordsearch ( wyszukiwanie słów w diagramie ) 
  picture test ( test obrazkowy – dopasowywanie 

słów do obrazków) 
 vocabulary quiz (quiz na słownictwo ) 

 
Po skończeniu każdego quizu uczniowie proszeni są o 
poproszenie nauczyciela i przedstawienie mu 
rezultatów/wyników po skończonym quizie.  
 

 
10  
min  

 
 
 
 
 
 
 
 
Praca w parach 
 
 
 
 
 
 
Nauczyciel  
–para uczniów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczniowie: 
- posługuja się 
poznanym 
słownictwem 
 - rozpoznają 
podane słownictwo i 
łączą je z obrazami 
 - wyszukują 
słownictwo 
związane z Bożym 
Narodzeniem 
- rozwiązują test 
dotyczący Bożego 
Narodzenia 
(słownictwa) 

 
Stanowiska komputerowe z 
dostępem do Internetu 
 
Przygotowana strona 
internetowa 
Z ćwiczeniami do poznawania i 
utrwalania słownictwa 
 
 
http://anglomaniacy.pl/christ
mas.htm 

 
9.  

 
Dzieci zostają poinformowane, że mają 3 minuty na 
dane ćwiczenie.  
Uczniowie proszeni są o zabranie swoich plakatów z 
mapami mentalnymi i dobraniu się w te same grupy w 
których robili plakaty. 
Następnie otrzymują flamastry innego koloru i dopisują 
do tych map mentalnych wszystkie słowa, nazwy 
symboli świątecznych, które poznali lub przypomnieli 
sobie dzięki tej lekcji.  
W czasie wykonywania ćwiczenia uczniowie słyszą w tle 
świąteczne piosenki, z którymi zostaną zapoznani na 

 
5 min 

 
 
 
Praca w grupach 
 
 
 
Chętny uczeń 

 
Uczniowie: 
 - poszerzają zakres 
swojego słownictwa 
- ćwiczą poprawna 
pisownię 
- utrwalają nazwy 
symboli 
świątecznych 
- ćwiczą poprawna 
wymowę 
 

 
 
 
Plakaty z mapami mentalnymi 
dotyczącymi słownictwa 
(wykonane przez uczniów na 
początku lekcji) 
 
Flamastry w innym kolorze 
 
Magnetofon, CD, nagrania 
piosenek/kolęd 

http://anglomaniacy.pl/christmas.htm
http://anglomaniacy.pl/christmas.htm
http://anglomaniacy.pl/christmas.htm


następnej lekcji i, które posłużą do dalszych ćwiczeń. 
Po upływie czasu plakaty umieszczane są w widocznych 
miejscach w klasie i pozostają tam na następne lekcje. 
Wybrany przedstawiciel grupy odczytuje nowo dopisane 
wyrazy. 
Nauczyciel podkreśla, aby dzieci zwróciły uwagę jak 
wiele nowych słów nauczyli się lub przypomnieli dzięki 
tej lekcji. 
 

 
 
 
 
- dostrzegają 
pozytywne  efekty 
pracy na lekcji oraz 
przyrost wiedzy 

bożonarodzeniowych w 
angielskiej wersji językowej 

 
10.  

 
Następnie uczniowie proszeni są o przeanalizowanie w 
grupie wszystkich plakatów i zastanowieniu się, które 
symbole są wspólne dla Bożego Narodzenia w Polsce i 
wielkiej Brytanii, a które charakterystyczne dla każdego 
z krajów. 
Nauczyciel odczytuje nazwy poszczególnych symboli z 
plakatów a uczniowie wspólnie się naradzają i mówią 
czy dany symbol jest wspólny czy odrębny i dla jakiego 
kraju. 

 
2 min. 

  
Uczniowie: 
- rozpoznają nazwy 
symboli 
świątecznych 
- rozpoznają 
symbole wspólne i 
odrębne dla 
poznanych kultur 

 
Plakaty z mapami mentalnymi 
dotyczącymi słownictwa 
(wykonane przez uczniów w 
ciągu lekcji) 
 

Evaluation - Ewaluacja 

 
11.  

 
Po zakończonej lekcji nauczyciel pyta, czego nauczyli się 
na dzisiejszej lekcji. 
Co najbardziej podobało im się w tej lekcji (która jej 
część) 
Które zadania były najłatwiejsze/najtrudniejsze 

 
1  min. 

 Uczniowie 
- określają czego 
nauczyli się podczas 
lekcji 
- dokonują oceny 
lekcji, wybranych 
ćwiczeń, etapów 
-oceniają stopień 
trudności 
poszczególnych 
ćwiczeń 

 

Zakończenie – Zadanie domowe. 

 
12. 

 
Dzieci otrzymują kartki z ćwiczeniem do wykonania w 
domu. 
Na kartce wypisane są nazwy wszystkich występujących 
na lekcji nazw symboli świątecznych oraz tabelka z 
trzema podpisanymi kolumnami. 
Uczniowie proszeni są o podzielenie tych symboli na 

 
2 min. 

  
Uczniowie: 
- dokonują podziału 
symboli 
świątecznych 
charakterystycznych 
dla danych kultur 

 
Kartki z ćwiczeniami do 
wykonania w domu 



wspólne i odrębne dla danego kraju. 
*** Zadanie dodatkowe  na ocenę celującą. 
Chętni uczniowie ( głównie starsi), mogą wykonać 
prezentacje multimedialną (power point) prezentującą 
symbole świąteczne i ich nazewnictwo. 

- wykonują 
prezentację 
multimedialną w 
języku angielskim 

 


