Scenariusz lekcji języka angielskiego
Temat: Feels like summer.
Autor: Anna Golik-Czarnecka
Klasa: liceum/technikum B1

Cel lekcji:




Rozbudzanie aktywności uczniów poprzez wprowadzenie elektów popkultury.
Przetwarzanie informacji zawartych w materiałach autentycznych (materiał wideo, artykuł
prasowy).
Tworzenie wypowiedzi ustnych – relacjonowanie wydarzeo z przeszłości.

Cele operacyjne. Uczniowie:



Potrafią opisad swoje emocje towarzyszące słuchaniu muzyki ora zinterpretowad tekst
piosenki.
Potrafią krótko zrelacjonowad jakieś miłe zdarzenie, które miało miejsce w czasie wakacji.

Metody i techniki pracy:




praca z wykorzystaniem materiałów audio i wideo,
praca w grupach,
praca indywidualna.

Środki dydaktyczne:



materiał video
https://www.youtube.com/watch?v=F1B9Fk_SgI0 ,
karty pracy (załączniki 1-3).

czas trwania zajęć: 45 min
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Przebieg lekcji
Sprawy organizacyjno-porządkowe:
Powitanie, czynności organizacyjne.
Faza wprowadzająca:
Praca z materiałem audio (1). (UWAGA: TYLKO AUDIO BEZ OBRAZU.) (5 min.)
 Uczniowie słuchają fragmentu piosenki (Childlish Gambino – Feels Like Summer) i
wymyślają dwa przymiotniki, które opisują ich emocje podczas słuchania.
 Następnie dzielą się swoimi wrażeniami.
Faza realizacyjna:
1.
Praca z materiałem wideo. (ok. 10 min)
 Uczniowie zostają podzieleni na grupy 3-4 osobowe. Każda grupa otrzymuje
alfabetyczna listę artystów (karta pracy 1.), którzy pojawiają się w teledysku Feels
Like Summer. Wspólnie analizują listę i zastanawiają się, które z tych postaci są
im znane.
 Następnie oglądają wideo i wspólnie starają się zidentyfikowad jak najwięcej
postaci.
 Każda grupa prezentuje swoje wyniki.
(Przykładowe pytania: How many people could you recognize? Could you
recognize all the artists you know?
2.
Praca z materiałem wideo oraz tekstem (karta pracy 2.). (ok. 6 min)
Uczniowie:
 otrzymują tekst artykułu, w którym opisane są wszystkie postaci pojawiające się
w teledysku,
 oglądają ponownie teledysk i śledzą tekst artykułu,
 na podsumowanie odpowiadają na pytania, np.: Could you recognize more
people now? Was it easy to identify the artists you know? Could you see any of
your favourite hip-hop artists in this video?
3.
Praca z tekstem (karta pracy 3). (ok. 4 min)
 Uczniowie w parach czytają tekst piosenki Feels Like Summer i zastanawiają się
nad jej przesłaniem. Następnie odpowiadają na przykładowe pytania: What is the
song about? Do you think it deals with serious problems? What problems are
these?
4.
Dwiczenia w mówieniu (15 min).
 Dzielimy uczniów na pary (uczeo A i uczeo B) i informujemy, że za chwilę będą
opowiadad sobie nawzajem o jakimś miłym zdarzeniu, które miało miejsce
podczas wakacji (na tablicy można zapisad kilka pomysłów w formie haseł 
burza mózgów).
 Następnie dajemy uczniom kilka minut (ok. 3) na przemyślenie tego, co chcą
powiedzied.
 Gdy uczniowie są gotowi, prosimy uczniów A, by opowiedzieli swoje historyjki
uczniom B – uczniowie mają na to zadanie 1 minutę.
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W następnym kroku uczniowie B mają 1 minutę na zadanie uczniom A pytao
dotyczących ich opowieści.
Później odwracamy role i powtarzamy cały dwiczenie jeszcze raz.
Na koniec zadania wybrani uczniowie opowiadają na forum grupy, czego
dowiedzieli się od kolegi/koleżanki.

Faza podsumowująca:
Wybrani uczniowie kooczą zdania: Dziś przypominałem sobie, że…; Chciałbym jeszcze popracowad
nad…
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Załącznik 1

Alphabetical list of the people you can see in the video
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

21 Savage
A$AP Rocky
Andrew Gillum
Azealia Banks
Ball Brothers
Beyoncé
Birdman
2 Chainz
Chance The Rapper
Charlemagne
Chris Brown
Diddy
Dr. Dre
Drake
Frank Ocean
Future
Gucci Mane
J. Cole
Jaden Smith
Janelle Monae
JAY-Z
Kanye West
Kehlani
Kid Cudi
Kodak Black
Lil Pump
Lil Uzi Vert

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Lil Wayne
Lil Yachty
Meek Mill
Metro Boomin
Michael Jackson
Michelle Obama
Migos
Nicki Minaj
Oprah Winfrey
Outkast,
Rihanna
Pusha T
Rae Sremmurd
Snoop Dogg
Solange
Soulja Boy
SZA
The Weeknd
Tiffany Haddish
Travi$ Scott
Trippie Redd
Ty Dolla $ign
Whitney Houston
Will Smith
Willow Smith
Wiz Khalifa
Young Thug
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Załącznik 2.

Karta pracy 2.

In the video, a cartoon Glover walks down the street listening to music under the blazing
sun. Starting from the 46-second mark, he’s hit with a cast of cartoon cameos. Young
SoundCloud rappers Lil Pump and Trippie Redd run by and knock on 21 Savage and Metro
Boomin’s car window. He shoos them away. They head over to Kodak Black’s and are
rejected yet again.
Migos play pick-up basketball, Birdman grills, Chance The Rapper and Jaden Smith play
dress-up, Will Smith washes his car, Azealia Banks sits in a tree, and Nicki Minaj and Travi$
Scott play with building blocks. The Weeknd, Ty Dolla $ign, and Frank Ocean play tug of war
against A$AP Rocky, Solange, and Willow Smith.
We see Lil Pump and Trippie Redd again, now listening to Soulja Boy tell stories. Future
rides by on a bicycle and Drake chases after him. Flash to a sad Kid Cudi, a crying Kanye
West in a MAGA hat, and Michelle Obama hugging him. Beyoncé wears a “RIP Fredo
Santana” shirt and Florida politician Andrew Gillum eats ice cream on a bench.
Oprah Winfrey braids Lil Uzi Vert’s hair and Tiffany Haddish braids Kehlani’s. Lil Yachty and
Charlemagne eat popsicles. Gucci Mane rests while Snoop Dogg, Dr. Dre, Diddy, Wiz Khalifa
and JAY-Z dance. Ball Brothers, Young Thug, Meek Mill, 2 Chainz, Pusha T, and Lil Wayne
are on their phones. Rae Sremmurd and J. Cole play with water guns. Janelle Monae and
SZA skateboard by.
A final montage features Chris Brown crying, Outkast, Rihanna, Whitney Houston, and
Michael Jackson. The video is directed by Donald Glover, Ivan Dixon and Greg Sharp with
character design by Justin Richburg.

Source: https://www.stereogum.com/2012661/childish-gambino-feels-like-summervideo/video/
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Załącznik 3.

Feels Like Summer
You can feel it in the streets
On a day like this, the heat
It feel like summer
I feel like summer
I feel like summer
You can feel it in the streets
On a day like this, the heat
I feel like summer
She feel like summer
This feel like summer
I feel like summer
Seven billion souls that move around the
sun
Rolling faster, faster, not a chance to slow
down
Slow down
Men who made machines that want what
they decide
Parents tryna tell the children please slow
down
Slow down
I know
Oh, I know you know that pain
I'm hopin' that this world will change
But it just seems the same
(It is not the same)

You can feel it in the streets
On a day like this, the heat
It feel like summer
(I feel like summer)
I feel like summer
(I feel like summer)
I feel like summer
Every day gets hotter than the one before
Running out of water, it's about to go down
Go down
Air that kill the bees that we depend upon
Birds were made for singing, wakin' up to no
sound
No sound
I know
Oh, I know you know my pain
I'm hopin' that this world will change
(This world will change, yeah)
But it just seems the same
I know
Oh, I hope we change
I really thought this world could change
But it seems like the same
I know
Oh, my mind is still the same
I'm hoping that this world will change
But it just seems the same
I know
Oh, I hope we change
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