
SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO. 

 

TEMAT: New York - kultura amerykańska. 

KLASA: 6 

 

CELE LEKCJI:  

Cel ogólny:  

Uczeń słucha piosenki, w celu uzupełnienia informacji, poznaje nowe słownictwo. 

Uczeń słucha i czyta tekst, w celu zrozumienia ogólnego sensu, poznaje nowe słownictwo. 

Uczeń ogląda film w celu zrozumienia ogólnego sensu, poznaje nowe słownictwo. 

Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

• uzupełnia tekst piosenki ze słuchu; 

• poznaje nowe słownictwo z tekstu o Nowym Jorku 

• poznaje fakty dotyczące geografii i historii Nowego Jorku 

• określa główną myśl tekstu czytanego; 

• znajduje w tekście określone informacje; 

• znajduje w tekście słuchanym określone informacje; 

• ogląda film przedstawiający znane miejsca i fakty z historii 

• stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, 

rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty)  

 

METODY:  

• komunikacyjna 

• praca z piosenką 

• praca z tekstem 

• praca z filmem 

FORMY PRACY: 

• praca całą klasą 

• praca indywidualna 

• praca w parach 

 

POMOCE: 

podręcznik: Team Up3 , tekst (str. 64) i nagranie tekstu 



Piosenka: Englishman In New York https://www.youtube.com/watch?v=d27gTrPPAyk 

Film : New York City Vacation Travel Guide  

https://www.youtube.com/watch?v=MtCMtC50gwY 

 

PRZEBIEG LEKCJI 

 

FAZA WSTĘPNA (10 min.) 

• Sprawdzenie zadania domowego 

• Przedstawienie tematu zajęć i zapisanie go na tablicy 

• Uczniowie uzupełniają tekst piosenki Englishman In New York, (dwukrotne słuchanie 

utworu),  

• Uczniowie określają myśl przewodnią utworu oraz znaczenie słów „Be yourself no matter 

what they say” 

 

ZASADNICZA CZĘŚĆ LEKCJI (30 min.) 

• Uczniowie samodzielnie czytają tekst, odpowiadają na ogólne pytania nauczyciela  

• Uczniowie słuchają nagrania tekstu o Nowym Jorku 

• Uczniowie odpowiadają na szczegółowe pytania nauczyciela  

• Uczniowie dopasowują tytuły do akapitów  

• Wyjaśnienie i zapisanie nowego słownictwa. 

• Wyjaśnienie zagadnień historycznych i kulturowych – wprowadzenie do filmu  

• Uczniowie oglądają film o Nowym Jorku, notują nazwy znanych miejsc.  

• Uczniowie w parach uzupełniają znane miejsca, nazwy parków, ulic, itp.  

• Uczniowie w parach decydują i uzasadniają, które miejsca w Nowym Yorku poleciliby 

turystom. 

 

PODSUMOWANIE (5 mi n.) 

• Podsumowanie przypomnieniem podstawowych informacji o Nowym Jorku.  

• Praca domowa – projekt opis dużego miasta typu CITY ( historia mieszkańcy, zabytki, 

sławne miejsca)      

 

 

          S.Dziechciarz 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MtCMtC50gwY


Załącznik:  

 Tekst piosenki 

I don't take coffee, I take tea, my dear 

I like my toast done on one side 

And you can hear it in my accent when I talk 

I'm an Englishman in New York 

See me walking down Fifth Avenue 

A walking cane here at my side 

I take it everywhere I walk 

I'm an Englishman in New York 

Oh, I'm an alien, I'm a legal alien 

I'm an Englishman in New York 

Oh, I'm an alien, I'm a legal alien 

I'm an Englishman in New York 

If "manners maketh man" as someone said 

He's the hero of the day 

It takes a man to suffer ignorance and smile 

Be yourself no matter what they say 

Oh, I'm an alien, I'm a legal alien 

I'm an Englishman in New York 

Oh, I'm an alien, I'm a legal alien 

I'm an Englishman in New York 

Modesty, propriety can lead to notoriety 

You could end up as the only one 

Gentleness, sobriety are rare in this society 

At night a candle's brighter than the sun 

Takes more than combat gear to make a man 

Takes more than a license for a gun 

Confront your enemies, avoid them when you can 

A gentleman will walk but never run 

If "manners maketh man" as someone said 

He's the hero of the day 

It takes a man to suffer ignorance and smile 

Be yourself no matter what they say 

Be yourself no matter what they say 

Be yourself no matter what they say 

Be yourself no matter what they say (oh, I'm an alien, I'm a legal alien) 

Be yourself no matter what they say (I'm an Englishman in New York) 

Be yourself no matter what they say (oh, I'm an alien, I'm a legal alien) 

Be yourself no matter what they say (I'm an Englishman in New York) 

Be yourself no matter what they say (oh, I'm an alien, I'm a legal alien) 

Be yourself no matter what they say (I'm an Englishman in New York) 

Be yourself no matter what they say (oh, I'm an alien, I'm a legal alien) 

Be yourself no matter what they say (I'm an Englishman in New York) 

Be yourself no matter what they say 

Autorzy utworu: Gordon Sumner 

 


