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SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Temat: Celebrity chefs  

Poziom: A2/B1 

Klasa: 7, 8 

CELE LEKCJI:  

Cele ogólne: 

Uczeń poznaje sławnych kucharzy w krajach anglojęzycznych. 

Uczeń ogląda materiały autentyczne – krótkie programy kulinarne. 

Uczeń powtarza słownictwo związane z produktami żywnościowymi i procesem gotowania. 

Cele szczegółowe: 

Uczeń znajduje w tekście słuchanym określone informacje. 

Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów na podstawie 

kontekstu zdania). 

Uczeń, oglądając film, rozwija strategie rozumienia ze słuchu takie, jak: przewidywanie, 

wyszukiwanie szczegółowych informacji (strategia selektywna) oraz  globalne rozumienie 

tekstu. 

METODY:  

• komunikacyjna 

• praca z filmem 

FORMY PRACY: 

• praca całą klasą 

• praca indywidualna 

• praca w parach 

POMOCE: 

• prezentacja sławnych kucharzy (Celebrity chefs – PowerPoint – w załączeniu) 

• prezentacja słownictwa (Ingredients – PowerPoint – w załączeniu) 

• filmik kulinarny Lemon Chicken with Smashed Sweet Potatoes / Jamie Oliver: 

https://www.youtube.com/watch?v=a_B_vL3iHQM 
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Przebieg lekcji Czas Czynności uczniów  
i nauczyciela 

Czynności 
organizacyjne 

5 
min. 

1. Powitanie uczniów. 
2. Sprawdzenie listy obecności. 
3. Zapisanie tematu lekcji: Celebrity chefs. 

Wprowadzenie 
do tematu 

5 
min.  

Nauczyciel informuje uczniów co będzie tematem lekcji oraz 
przedstawia cele lekcji. Rozgrzewka – „burza mózgów”: nauczyciel 
prosi o wymienienie sławnych kucharzy z Polski i z zagranicy.  

Prezentacja 
i ćwiczenia 
językowe 

30 
min.  

PREZENTACJA 
W celu zapoznania uczniów z sylwetkami znanych kucharzy  
z krajów anglojęzycznych, nauczyciel za pomocą laptopa  
i rzutnika/tablicy interaktywnej przedstawia uczniom prezentację 
Celebrity chefs – PowerPoint. 
SŁUCHANIE/OGLĄDANIE MATERIAŁU AUTENTYCZNEGO 
Uczniowie oglądają krótki filmik kulinarny Jamiego Olivera 
(https://www.youtube.com/watch?v=a_B_vL3iHQM). Zadaniem 
uczniów jest wypisanie jak największej liczby składników 
wymienionych w filmiku. Po obejrzeniu uczniowie czytają swoje 
notatki i sprawdzają odpowiedzi z prezentacją składników 
(prezentacja Ingredients – PowerPoint), którą nauczyciel 
prezentuje za pomocą laptopa i rzutnika/tablicy interaktywnej. 
PRACA W PARACH – MÓWIENIE 
Uczniowie, pracując w parach, odpowiadają na pytania:  

• Who is the best cook in your family? 

• What’s your favorite meal? 

• Do you watch cookery shows? 

• Who is your favorite celebrity chef? 

Następnie chętni uczniowie odpowiadają na pytania na forum 
klasy. 

Podsumowanie 5 
min. 

Podsumowanie lekcji – „niedokończone zdanie” – uczniowie 
kończą zdania rozpoczynające się od wyrażeń:  
– Podczas dzisiejszej pracy nauczyłem się… 
– Najtrudniejsze dla mnie dzisiaj było… 
– Najbardziej podobało mi się…   
Pożegnanie uczniów. 

 

       Opracowała: Agnieszka Gerwatowska 
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