
 

Scenariusz zajęć wyrównawczych z języka angielskiego prowadzonych 
w ramach projektu „Szkoła w działaniu” w dniu 18.03.2019 r. 
 

 

1 Temat: Ćwiczenia utrwalające stronę bierną. 

2 Cele: 

ogólne:  

 doskonalenie umiejętności tworzenia zdań w stronie biernej. 
szczegółowe: 

 uczeń zna zasady tworzenia strony biernej w języku angielskim. 
 utrwalenie 3. formy czasowników (past participle) 

 

3 Środki dydaktyczne: tablica interaktywna,  

załącznik 1 ze zdaniami w stronie czynnej i biernej, 

załącznik 2 zawierający zdania do przekształcenia na stronę bierną 

4 Metody pracy: praca w parach, grupie i indywidualna 

5 Przebieg zajęć: 

 Nauczyciel wita uczniów. 

 Powtórzenie wyrażeń z poprzednich zajęć. 

 Nauczyciel podaje temat oraz cel zajęć 

 Ćwiczenia utrwalające past participle 

 Uczniowie grupują zdania na zdania w stronie czynnej i biernej (Zał. 1) 

 Burza mózgów; uczniowie przypominają zasady tworzenia strony biernej w języku 

angielskim. 

 Uczniowie w parach  przekształcają zdania w stronie czynnej na stronę bierną (Zał. 2) 

 uczniowie czytają odpowiedzi na forum grupy 

 uczniowie w parach tworzą zdanie Sarah makes a cake w następujących czasach 

- Present Simple 

- Present Continuous 

- Past Simple 

- Past Continuous 

- Present Perfect 

- Future Simple 

- be going to 

 Uczniowie przekształcają każde powstałe zdanie na stronę bierną  



 

 uczniowie czytają zdania na forum grupy 

◦ Gra – uczniowie podzieleni na 2 drużyny- każda drużyna wybiera ucznia 

będącego Runner, którego zadaniem jest oderwanie zdania przyczepionego do  

tablicy i dostarczenie go drużynie (może wyruszyć po kolejne tylko wtedy, gdy 

przekształcone zostanie zdanie), time limit – 3 minuty. Wygrywa zespół z 

największą liczba zdań przekształconych poprawnie; 

They are building a sandcastle. 

He sells delicious flowers. 

She painted her nails pink. 

 You drank my coffee. 

           He ate his sandwich.  

           We have watered  the plants. 

           He will do the shopping. 

           You are going to buy this house. 

 

6  Podsumowanie zajęć:  

Nauczyciel podsumowuje zajęcia metodą niedokończonych zdań. 

Dziś przypomniałem sobie …………. 

Dziś nauczyłem się …………. 

 


