Scenariusz lekcji języka angielskiego
Temat: Wirtualna wycieczka do Muzeum Brytyjskiego w Londynie
Autor: Agnieszka Rączka
Klasa: gimnazjum/szkoła podstawowa, poziom A2+
Cele lekcji:
 Rozwijanie kompetencji językowych z użyciem zasobów Internetu.
 Przygotowanie uczniów
informacyjnym poprzez
i relacjonowania.

do funkcjonowania w społeczeostwie
nabywanie umiejętności wyszukiwania

 Rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów poprzez wprowadzenie
elementów kulturowych.
Cele szczegółowe:
Po lekcji uczeo potrafi:
 znaleźd informacje na stronie Muzeum Brytyjskiego w Londynie,
 relacjonowad uzyskane na stronie internetowej informacje,
 zaplanowad wycieczkę do
interesującego tam zobaczyd.

muzeum

Formy, metody, techniki pracy:
 praca w parach,
 praca w grupach,
 praca indywidualna,
Pomoce dydaktyczne:
 narzędzia TIK z dostępem do Internetu
 strona internetowa Muzeum Brytyjskiego
http://www.britishmuseum.org/
 karta pracy
Czas trwania: 45 minut
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Przebieg lekcji:
1. Powitanie, czynności organizacyjne.
2. Wstęp – krótka pogawędka na temat tego, co uczniowie wiedzą już
o Muzeum Brytyjskim w Londynie.
3. Nauczyciel rozdaje karty pracy, wyjaśnia polecenie i omawia punkty
do uzupełnienia. Zadaniem uczniów jest uzyskanie i uzupełnienie
informacji korzystając ze strony internetowej Muzeum Brytyjskiego
w Londynie.
4. Uczniowie uzupełniają kartę pracy.
5. Nauczyciel dzieli uczniów na pary (losowanie).
6. Praca w parach. Uczniowie sprawdzają uzyskane informacje zawarte
w karcie pracy zadając pytania i odpowiadając na nie.
7. Wybrani uczniowie prezentują odpowiedzi na poszczególne pytania
z karty pracy.
8. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy (losowanie).
9. Uczniowie rozmawiają o tym, co zainteresowało ich najbardziej
w muzeum (galerie, eksponaty, wystawy czasowe itp.)
10. Nauczycielka podsumowuje pracę uczniów i nagradza plusami i ocenami.
11. Pożegnanie.
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http://www.britishmuseum.org/

Complete the information
1. Address:
2. The nearest underground stations:
3. Admission :
4. Opening Times :

5. Buses that stop near the Museum:
6. What’s on:
- Special exhibitions:
- Free exhibitions and displays:
- Events at the Museum:
7. Galleries:
8. Greece-Athens ( room ):
9. Egyptian death and afterlife, mummies ( rooms):
10. Greek and Roman life (room ):
11. The Rosetta Stone ( 2 facts):
12. Extra:

13.The most interesting for you:

Źródło: Materiał własny, opracowany przez Agnieszkę Rączkę, doradcę metodycznego
nauczycieli języków obcych.

