
SCENARIUSZ LEKCJI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII INFORMACYJNO-

KOMUNIKACYJNEJ 

 

  Temat zajęć:  Future forms - stosowanie konstrukcji z will, be going to oraz 

czasu Present Continuous . 

Przedmiot: język angielski 

Klasa: I branżowa 

Imię i nazwisko nauczyciela: Maria Wróbel 

 

 Cel ogólny lekcji: 

- omówienie i przypomnienie zasad stosowania czasu Present Continuous do wyrażania przyszłości 

-  wprowadzenie czasu Future Simple- will-czas prosty przyszły (budowa zdań twierdzących, 

pytających, przeczących, zasady stosowania czasu) 

- omówienie konstrukcji ’ be going to’  

 Cele szczegółowe: 

Uczeń potrafi: 

- posługiwać się czasami teraźniejszymi w odniesieniu do przyszłości 

- stosować czas Future Simple oraz budować poprawne zdania w tym czasie 

- stosować konstrukcję ‘be going to’ aby wyrazić zamiar zrobienia czegoś 

- rozróżniać sposoby stosowania danych czasów oraz konstrukcji ‘be going to’ w odniesieniu do 

przyszłości 

 Metody pracy: 

 - objaśnienie (metoda gramatyczno-tłumaczeniowa) 

- nauczanie indukcyjne (wnioskowanie zasad z kontekstu) 

- ćwiczenia przedmiotowe 

- techniki audiowizualne 

- burza mózgów 

- pogadanka 

Formy pracy: 



- praca z całą klasą 

- praca indywidualna 

- praca w grupach 

Środki dydaktyczne: 

-prezentacja multimedialna’’Future forms’’, 

- podręcznik ,Focus Second Edition 1  

- zeszyt ćwiczeń, Focus Second Edition 1 

- monitor dotykowy 

 

Przebieg  lekcji 

Faza wprowadzająca: 

1. Sprawdzenie listy obecności. 

2. Podanie tematu i celu lekcji. 

3. Przypomnienie zasad użycia czasów Present Continuous (burza mózgów) 

 

Prezentacja i ćwiczenia językowe: 

 

Aby przybliżyć uczniom tematykę lekcji nauczyciel przedstawia prezentacje multimedialno-

edukacyjne dotyczące: 

 

1. Wiadomości na temat czasu przyszłego prostego Future Simple (will): kiedy używamy dany czas, 

jak budujemy zdania twierdzące, pytające, przeczące oraz zastosowanie formy ‘’be going to’’  

(https://youtu.be/B50c1MnfarQ) 

2. Użycie czasu Future Simple (will) i konstrukcji ‘be going to’(https://youtu.be/AdMCvNQSXeY) 

W trakcie prezentacji nauczyciel uzupełnia pokaz o dodatkowe informacje. 

 

 

  

Feedback- słuchanie/ mówienie/pisanie 



1. Nauczyciel zadaje uczniom pytania dotyczące prezentacji w j. angielskim . 

2. Uczniowie uzupełniają zasady stosowania future forms słowami podanymi w nawiasie. 

3. Nauczyciel sprawdza poprawność wykonania zadania. 

 

  Group work – Praca w grupach (czytanie/ mówienie) 

 

1. Uczniowie zapisują pytania z użyciem ‘’will’’. 

2. Nauczyciel sprawdza poprawność zapisanych zdań. 

3. Uczniowie ćwiczą poprawność wymowy zapisanych pytań. 

4. Uczniowie zadają sobie wzajemnie ułożone pytania i udzielają własnych odpowiedzi. 

5. Uczniowie zapisują pytania z użyciem konstrukcji ‘’be going to’’. 

6. Nauczyciel sprawdza poprawność zapisanych zdań. 

7. Uczniowie ćwiczą poprawność wymowy zapisanych pytań. 

8. Uczniowie zadają sobie wzajemnie ułożone pytania i udzielają własnych odpowiedzi. 

 

  

Individual work – praca indywidualna-pisanie/mówienie 

 

1.. Uczniowie wykonują ćwiczenia z użyciem wszystkich poznanych future forms. 

2.. Nauczyciel sprawdza z klasą wykonane zadania. 

 

Podsumowanie lekcji. Ocena aktywności słuchaczy. 

Homework – praca domowa 

 

1. Zadanie pracy domowej: Jakie plany masz na weekend. Napisz zdania  z użyciem czasu Present 

Continuous. 

 

 Ćwiczenia do wykorzystania na lekcji: 



 

Present Continuous for future 

1. She (fly).........................to Madrid tomorrow. 

2. They (play)...........................the concert on Saturday. 

3. What................you (go).......................tonight? 

4. I (get)............................married in July. 

5. Tom ( not / paint)..........................his room tomorrow. 

 

Future Simple  

1. John (wait)......................for you.  

2. We (sail)........................across the Channel soon. 

3. I don’t suppose they (agree)......................... 

4. ...........you (phone)................me a little later, please? 

5. ...........they (play)....................bridge in the club? 

6. I’m afraid he ( not, pass).......................the last exam. 

7. We (paint)....................our room.  

8. I think he (forget).......................about it soon. 

9. They (exercise)............................ 

10. The children (sleep)........................ 

 

Be going to  

1. She (become)......................an actress in the future. 

2. Look! They (fight).......................soon! 

3. He (steal)..................our car. 

4. I (not/ visit)......................finish this project. 

5. ...........you (come).....................to the party? 

6. Kate and Tom (not/tell).......................... him the truth. 



7. We (buy).......................her a great birthday present. 

8. ..............he (sell).......................his boat? 

9. The doctor (listen)........................to your chest. 

10. They (do)..........................some cleaning. 

 

 


