
Konspekt lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem technologii TIK 

(w szczególności platformy edukacyjnej Meridian) 

Klasa: II cT (technik usług fryzjerskich) 

Data: 11.03.2021 Nauczyciel prowadzący: Marek Potempa  

Temat: Angielskie nazwy niektórych europejskich państw i miast. 

1. Dział materiału.  

Wymowa anglojęzycznych nazw własnych. 

2. Główne cele lekcji: 

 wiadomości – uczeń zna prawidłową wymowę po angielsku nazw niektórych (trudniejszych 
i rzadziej używanych) państw i miast europejskich i wie, które miasto jest stolicą którego państwa. 

 umiejętności – uczeń potrafi stosować prawidłową wymowę nazw państw i miast w rozmowach 
sterowanych na ten temat. 

 postawa- rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy z niektórymi programami multimedialnymi 
w zakresie uczenia się języków obcych. 

3. Forma pracy  

zdalna, indywidualna i grupowa. 

4. Metody pracy  

praca z użyciem programów multimedialnych do pracy indywidualnej i grupowej oraz platformy 
edukacyjnej Meridian. 

5. Środki dydaktyczne: 

program KonAlph do ćwiczenia rozumienia ze słuchu oraz wymowy zwrotów angielskich poprzez 
rywalizację w grupie na czas, program Komunik do budowania i wymowy zdań angielskich ze zwracaniem 
uwagi na budowę gramatyczną zdań, platforma edukacyjna Meridian do sterowania konwersacją na temat 
niektórych państw europejskich i ich stolic. 

Przebieg lekcji. 

Faza organizacyjna:  

1. Czynności organizacyjne. 
2. Podsumowanie fazy wcześniejszego przygotowania uczniów do lekcji (lekcja odwrócona). 

Nauczyciel sprawdza i omawia wykonanie pracy na programie VilaAlph (zapoznanie się i wyćwiczenie 
zwrotów, które będą używane na lekcji oraz wykonanie i poprawność zdań zbudowanych na programie 
Komunik). Wpisanie niektórym uczniom ocen do dziennika. 

Faza realizacyjna: 

1. Prezentacja przez nauczyciela (dla gości, ponieważ uczniowie to znają) pracy na programie KonAlph 
do rozpoznawania zwrotów ze słuchu (czas 1 min). 

2. Ćwiczenie rozumienia ze słuchu na programie KonAlph w formie wyścigu. Podgląd wyników wyścigu  
na bieżąco (czas 5 min). 

3. Prezentacja przez nauczyciela (dla gości, ponieważ uczniowie to znają) pracy na programie KonAlph 
do ćwiczenia wypowiadania zwrotów (czas 1 min). 

4. Ćwiczenie wypowiadania zwrotów na programie KonAlph w formie wyścigu. Podgląd wyników wyścigu 
na bieżąco (czas 5 min). 

5. Podsumowanie i omówienie progresu uczniów w obu częściach. Wpisanie do dziennika ocen 
niektórym uczniom. 

6. Konwersacje sterowane nad mapą widoczną dzięki platformie edukacyjnej Meridian dotyczące tematu 
lekcji czyli wskazywania położenia niektórych europejskich państw i miast. 

Faza podsumowująca: 

Nauczyciel krótko omawia zaangażowanie poszczególnych uczniów w pracę na lekcji, odpowiada na 
ewentualne pytania, przypomina o zadaniach do wykonania na lekcję następną i żegna się z uczniami 
życząc miłego dnia. 
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