Scenariusz lekcji jezyka angielskiego

Temat: Royal family matters.
Autor: Anna Golik-Czarnecka
Klasa: liceum/technikum B1+/B2
Cel lekcji:




Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów poprzez wprowadzenie elementów
kulturowych.
Przetwarzanie informacji zawartych w materiałach autentycznych (materiał wideo, artykuł
prasowy).
Wprowadzenie do tematyki nowego dział (Zakupy).

Cele operacyjne. Uczniowie:





Poznają podstawowe fakty i ciekawostki dotyczące brytyjskiej rodziny królewskiej.
Posługują się nowym słownictwem związanym z tematyką zakupów.
Czytają ze zrozumieniem tekst dotyczący pamiątek sprzedawanych z okazji ślubu w
brytyjskiej rodzinie królewskiej.
Dokonują wyboru jednej z pamiątek, przedstawionych w tekście.

Metody i techniki pracy:




praca z wykorzystaniem TiK,
praca w grupach,
praca indywidualna.

Środki dydaktyczne:





materiał video
https://www.youtube.com/watch?v=Kav0FEhtLug
quiz z wykorzystaniem aplikacji Kahoot.
https://play.kahoot.it/#/?quizId=16cd9ac1-732a-40a3-b964-ce61f82ecb0f
karty pracy (załączniki 1-3),
prezentacja w aplikacji Sway
https://sway.com/PhiCzrvELeDplGkX?ref=Link

czas trwania zajęd: 45 min.
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Przebieg lekcji
Sprawy organizacyjno-porządkowe
Powitanie; czynności organizacyjne
Faza wprowadzająca
1. Wstęp – uczniowie oglądają krótki film (reklama telewizyjna sieci T-mobile zainspirowana
ślubem w rodzinie królewskiej).
Krótka pogawędka – uczniowie zgadują, jakie ważne wydarzenie będzie niebawem miało
miejsce w Wielkiej Brytanii oraz co będzie tematem zajęd (czas trwania tej części zajęd do 4
minut).
2. Quiz o brytyjskiej rodzinie królewskiej.
Uczniowie korzystając z komórek odpowiadają na pytania w aplikacji Kahoot. (czas: 5 minut)
Faza realizacyjna:
1. Praca z tekstem – karta pracy.
 Zadanie 1: wstęp do czytania (pre-reading). Uczniowie na podstawie nagłówka oraz
wstępu do artykułu zgadują, czego będzie dotyczyd tekst. *załącznik 1+
 Następnie czytają szybko cały test, w celu zweryfikowania swoich przypuszczeo.
(czas: 2 minuty). *załącznik 1+
 Zadanie 2: dwiczenie na słownictwo. Uczniowie w parach analizują słowa zaznaczone
w tekście i następnie dopasowują do nich synonimy (czas: do 5 minut). *załącznik 1+
 Zadanie 3: dwiczenie na dobieranie. Pracując indywidualnie uczniowie dopasowują
nagłówki do poszczególnych części tekstu. (czas: do 5 minut).
2. Dwiczenia w mówieniu
 Wstęp: Na tablicy multimedialnej uczniowie oglądają prezentację (w aplikacji Sway)
zawierającą zdjęcia przedmiotów opisanych w artykule i wyszukują ich nazwy w
tekście (czas: do 3 minut).
 Zadanie1: Pracując w grupach 3-osobowych uczniowie dokonują wyboru pamiątki,
którą chcieliby kupid. Każda grupa otrzymuje kartkę z instrukcjami do zadania, jak
również przydatnymi zwrotami i słownictwem (czas: do 7 minut) *załącznik 3]
 Na koniec każda grupa przestawia swój wybór wraz z krótkim uzasadnieniem (czas:
do 5 minut)
Faza podsumowująca:
Podsumowanie zajęd. Wybrani uczniowie kooczą zdania:



Pożegnanie.

Dziś dowiedziałem się, że…
Zaskoczyło mnie, że…
Na pewno zapamiętam, że…
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Załacznik 1
Pre-reading.
Look at the title and introduction to the article. What do you think it is going to be about?

Prince Harry and Meghan Markle royal wedding souvenirs – the best
memorabilia from tea towels to dog toys to champagne flutes
From teacups and saucers to champagne flutes and tea towels… there’s nothing like a royal wedding to make
you realise all of those household items decorated with royals’ faces you’ve been desperately needing all your
life. And with Prince Harry and Meghan Markle’s coming wedding just a few days away, it’s time to plan which
items you want to snap up before they’re sold out. The best thing about royal commemorative pieces is that
their sentimental value will never vanish. To help you decide how you’re going to celebrate the royal wedding of
Prince Harry and Meghan Markle, here we give you a selection of the best pieces of royal merchandise on offer
right now…
1. ______
You don’t get fancier than this. William Edwards Home Royal Wedding Commemorative Range, made in the
world-renowned Potteries in England, features hand-decorated items, ornamented with both platinum and 22
carat gold. This collection includes a 21cm Plate, Teacup and Saucer, Mug and Coaster which will be presented
in a stunning William Edwards Home Gift Box. Prices start from £15 for the Coaster to £45 for the Tea Cup &
Saucer Set.
2. ______
If you like your mugs a little more everyday than fine bone china, British designer Emma Bridgewater has
created two commemorative mugs that will put a smile on your face. Costing £19.95 a piece, these mugs come
in two designs. Of her royal mugs, Emma Bridgewater said: ‘We have been making commemorative items since
1985, celebrating events such as the Diamond Jubilee using traditional techniques in our factory in Stoke-OnTrent.” Buy your Harry and Meghan commemorative mugs in Emma Bridgewater shops or online at Emma
Bridgewater from 19 April.
3. ______
The Biscuiteers are back and this time with their commemorative Harry and Meghan biscuit tin. Following the
storming success of their royal wedding-themed biscuit tin for the Duke and Duchess of Cambridge back in
2011, the gift company has designed a beautiful collection for Harry and Meghan’s wedding in May. The
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stunning tin is filled with 18 biscuits and will set you back £45. They also have the popular Jolly Gingers –
gingerbread versions of Harry and Meghan – at £12 for a pair, as well as other royal-themed treats.
4. ______
What is it about the Brits’ love of celebrating an occasion with a tea towel, whether it’s the jubilee, the
Olympics or a royal wedding? So it’s no surprise there are a heap of tea towels already on the market for Harry
and Meghan’s big day. If you’re into your subtle yet arty tea towels, go for this £10 design from House Of Cally.
But if you prefer things a little more colourful, this fun one from Milly Green will set you back £12.
5. _______
A royal wedding wouldn’t be a royal wedding without plenty of champagne so you can’t ignore these gorgeous
champagne flutes, sold by Royal Scot Crystal. The stunning Windsor design decorated flutes feature Prince
Harry’s crest, which means your toast for the happy couple couldn’t be more regal.
Priced at £85 for a pair, they come in an impressive gold presentation box, so you can ensure your memorabilia
is kept nice and safe for years to come.
6. ________
If you’re getting married yourself this year, or you just fancy being treated like a Princess, these ‘I’d like Royal
Wedding treatment please’ cushions are the memorabilia item for you. Created by British illustrator Alice Tait
and WELOVECUSHIONS, these items aren’t decorated with Harry and Meghan’s faces, so you can use them
proudly for both their May wedding and Princess Eugenie and Jack Brooksbank’s wedding in October. Prices
start from £19.99.
7. _______
Make sure you’re not too busy laughing at Harry and Meghan-themed cakes to notice that your dog wants to
join in with the fun, too. Luxury British dog accessories brand Teddy Maximus have released three elegant
items for your beloved Prince or Princess – the decorated Heart Toy Cushion, which will set you back £25.00,
the embroidered Bow Tie, which comes in at £18.00, and a special Crown Motif Neckerchief, which costs
£25.00.

Reading
Przeczytaj tekst o pamiątkach sprzedawanych w Wielkiej Brytanii z okazji ślubu księcia Harry’ego i
Meghan Markle. Dobierz właściwy nagłówek (A–H) do każdego fragmentu tekstu (1-7)). Wpisz
odpowiednią literę w każdą lukę. Uwaga: jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do
żadnego fragmentu tekstu.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Don’t forget your pup
Remember to say cheers
Live like a royal with limited edition fancy bone china
A gingerbread – or maybe 18?
Cushion comfort
The best royal wedding memorabilia so far
Who doesn’t need a new mug?
The customary tea towel

Adapted from: http://metro.co.uk/2018/03/26/prince-harry-meghan-markle-royal-wedding-souvenirs-bestmemorabilia-tea-towels-dog-toys-champagne-flutes-7417704/
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Załącznik 2
Vocabulary task
Look at the underlined words in the article. Working in pairs, match them with their synonyms.
1. snap up
a. grab, take
2. commemorative
a. in memory
3. vanish
a. cover
4. merchandise
a. shop
5. fine bone china
a. porcelain
6. tin
a. a wooden box
7. set somebody back
a. pay somebody back
8. heap
a. large amount
9. champagne flutes
a. champagne glasses
10. crest
a. emblem, symbol
11. regal
a. some furniture
12. cushion
a. pillow
13. beloved
a. much-loved
14. bow tie
a. type of weapon
15. neckerchief
a. scarf

b. leave
b. forgetful
b. disappear
b. product
b. glass
b. a metal container
b. cost somebody a particular sum of money
b. small number
b. musical instruments
b. portrait
b. royal
b. fluffy toy
b. deeply touched
b. type of a man’s tie
b. hat
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Załącznik 3

Speaking.
Look at the pictures of souvenirs you’ve just read about. Working in groups of three choose the
one you like best. Present your choice to the rest of the class. Think of the item’s look, price, how,
where and when you can use it, etc.

Useful expressions:
If we were to choose we’d go for…
The souvenir we like best is…
We’ve chosen… because…
We like it because…

Useful vocabulary:
 funny
 hilarious
 amusing
 original
 practical
 useful
 cheap
 expensive
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