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1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła ponadpodstawowa - liceum - klasa II

2. Przedmiot

język obcy nowożytny – angielski

3. Temat zajęć:

How to Have an Amazing Day- reading comprehension.

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Zagadnienia poruszone w tekście pozwolą uczniom w ciekawy sposób ćwiczyć umiejętność czytania ze 
zrozumieniem oraz wyciągania wniosków. Podczas lekcji nie tylko poćwiczą umiejętność czytania, ale 
także poznają techniki rozwoju osobistego takie jak np. uważność.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Zastosowane narzędzia TIK pozwolą na przeprowadzenie lekcji online. Uczniowie będą korzystali z 
bloga, platformy epodręczniki, youtube i mentimeter, co ułatwi dostęp do informacji oraz zbieranie 
opinii uczniów.

7. Cel ogólny zajęć

Uczniowie będą ćwiczyć umiejętność czytania ze zrozumieniem.

8. Cele szczegółowe zajęć

1. Uczniowie wyszukają informacje w tekście.
2. Uczniowie wyrażą opinię na podstawie przeczytanego tekstu.
3. Uczniowie zapoznają się z techniką uważności i innymi technikami rozwoju osobistego.

9. Metody i formy pracy

burza mózgów
praca indywidualna
praca w grupie
metody TIK
inne metody aktywizujące

10. Środki dydaktyczne
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online blog
film youtube
materiały przygotowane na epodręczniki
mentimeter

11. Wymagania w zakresie technologii

komputer/laptop/smartfon
internet

12. Przebieg zajęć

Aktywność nr 1

Temat:

Rozgrzewka- my morning routine.

Czas trwania

5 min.

Opis aktywności

Uczniowie otrzymują link do prezentacji mentimeter. Ich zadaniem jest wypisanie pięciu czynności, 
które wykonują rano. Nauczyciel udostepnia wyniki w formie wordcloud. UWAGA! Ponieważ link działa 
tylko 48 godzin, należy stworzyć własną prezentację z pytaniem "What do you usually do in the 
morning?" i udostępnic link uczniom w trakcie zajęć.

Aktywność nr 2

Temat

Wprowadzenie do tematu.

Czas trwania

5 min.

Opis aktywności

Uczniowie otrzymują link do zadania na platformie epodręczniki: 
https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/739373. Ich zadaniem jest dopasować obrazki przedstawiające 
zagadnienia poruszone w tekście, który będą czytać do ich anglojęzycznych nazw.

Aktywność nr 3

Temat

Czytanie- skanowanie tekstu.
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Czas trwania

10

Opis aktywności

Uczniowie otrzymują link do bloga pickuplimes, na którym znajduje się tekst "How To Have an 
Amzaing Day" https://www.pickuplimes.com/single-post/2019/07/10/HOW-TO-HAVE-AN-AMAZING-DAY-
%C2%BB-10-practical-tips. Nauczyciel udostepnia slajd prezentacji PP z treścią zadania.  Uczniowie 
wyszukują informacje w tekście: 

1. Write one thing that can make your mornings better.
2. Write one advantage of keeping a journal.
3. How can you be more grateful?
4. What 5 senses are involved in the meditation exercise?
5. Write one advantage of single-tasking.
6. Write one more thing that can make your day amazing.

Aktywność nr 4

Temat

Czytanie ze zrozumieniem i technik rozwoju osobistego.

Czas trwania

25

Opis aktywności

Nauczyciel udostępnia slajd prezentacji PP z treścią zadania. Uczniowie czytają tekst ponownie i 
wykonują zadania do jego poszczególnych części.

1. Read the morning routine and choose 2 activities that you are going to do for a week. Put it in a 
visible place as a reminder.

2. Write down something nice that happened to you last week. Put it in a visible place as a reminder.
3. Look at the window and describe what you can see. Try to notice something beautiful.
4. Write 3 small or big things you are grateful for.
5. Meditate using the 5,4,3,2,1 principle.
6. Do a few stretching and breathing exercises (guided by the teacher or youtube video 

https://www.youtube.com/watch?v=taxs_vhlxgs) 
7. Put your phone away, close unneccesary tabs and apps, organize your desk.
8. Write down what you would like to learn and how you can start learning it. Put the note in a 

visible place as a reminder.
9. Plan who you are going to spend time with today. How long? What are you going to do?

10. Plan some "me time" today. What are you going to do? At what time exactly are you going to do 
it? How long?

13. Sposób ewaluacji zajęć

https://www.pickuplimes.com/single-post/2019/07/10/HOW-TO-HAVE-AN-AMAZING-DAY-»-10-practical-tips
https://www.pickuplimes.com/single-post/2019/07/10/HOW-TO-HAVE-AN-AMAZING-DAY-»-10-practical-tips
https://www.youtube.com/watch?v=taxs_vhlxgs
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W ramach pracy domowej uczniowie przeglądają posty na blogu pickuplimes. Ich zadaniem jest 
przeczytać jeden ciekawy post i polecić go innemu uczniowi lub nauczycielowi za pomocą platformy 
Microsoft Teams. Podczas kolejnych zajęć uczniowie dzielą się doświadczeniami- czy udało im się 
wdrożyć poznane techniki rozwoju osobistego w życie.

14. Licencja

CC0 1.0 Universal - Przekazanie do Domeny Publicznej. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza
16. Materiały pomocnicze
17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej:  Nie

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.pl

