
SCENARIUSZ LEKCJI CLIL – FOOD

Karty obrazkowe oraz plakat New English Adventure 2 
z produktami spożywczymi, kartka papieru z nazwą/
rysunkiem zwierzęcia na odwrocie, ilustrowany film dla 
dzieci z YouTube.

Podpowiedź: plakat znajdziesz w ePanelu  
oraz na oprogramowaniu Teacher’s eText.

Materiały:

Powitaj dzieci: N: Hello!  
U: Hello, teacher!

Wspólnie z dziećmi zaśpiewaj piosenkę Hello!

Rozgrzewka językowa

Cel:

Praca z autentycznym materiałem językowym. 
Aktywne użycie konstrukcji I like/don’t like, There is/are. 

Powtórzenie:

Nazwy produktów spożywczych i zwierząt, przypomnienie 
liczebników głównych 1-20.

Praca z kartami obrazkowymi oraz plakatem

•	 Pokaż dzieciom na migi, że jesteś głodny/a. Mów przy 
tym: I am hungry. I am very hungry.
Podejdź do narysowanej wcześniej na tablicy lodówki 
(instrukcja rysowania lodówki: https://www.youtube.com/
watch?v=ePGAxOrsvVU), udawaj, że ją otwierasz i mówiąc 

 In my fridge there is/are…., pokazuj karty obrazkowe z 
produktami spożywczymi. Zadaniem dzieci jest podanie 
nazwy produktów, które widzą, a następnie powtórzenie 
całego zdania. Wyjęte z lodówki produkty przyczepiaj na 
tablicy.

•	 Po wyjęciu 5-10 produktów z lodówki pokaż na migi, że 
masz pełny brzuch i powiedź: Thank you. Now I’m full. 

Praca z autentycznym materiałem językowym 

•	 Wyjaśnij uczniom, że obejrzycie razem historię pewnej 
bardzo głodnej gąsienicy (wprowadź słówko a caterpillar). 
Ich zadaniem jest wysłuchanie, które z dziewięciu 
artykułów spożywczych z plakatu gąsienica w ciągu 
tygodnia zjadła.
Film The Very Hungry Caterpillar: https://www.youtube.
com/watch?v=75NQK-Sm1YY. 
Do wykonania zadania potrzebny jest nam fragment 
00:44-4:39. 
(rozwiązanie: an apple, pears, plums, strawberries, oranges, 
chocolate cake, ice-cream, cheese, a cupcake)

•	 Wypisz na tablicy cyfry 1-10 w przypadkowej kolejności, 
prosząc klasę o odczytanie ich na głos. Wytłumacz 
uczniom, że ich zadaniem jest posłuchać (tylko ścieżka 
audio!) historii o głodnej gąsienicy i zapamiętać, ile których 
owoców zostało przez nią nadgryzionych (rozwiązanie:  
1 apple, 2 pears, 3 plums, 4 strawberries, 5 oranges).

Zakończenie lekcji

•	 Wspólnie z dziećmi powiedz rymowankę Goodbye!
•	 Powiedz: Goodbye! i pomachaj dzieciom na pożegnanie.

•	 W kolejnym kroku powiedz kilka razy: I like… (tu podaj 
produkt wyjęty z lodówki) i wyraźnie podnieś kciuk do 
góry. Zostaw kartę z lubianym produktem w wybranym 
miejscu w klasie. Następnie powiedz kilka razy I don’t like… 
(tu podaj produkt wyjęty z lodówki) i wyraźnie opuść kciuk 
w dół. Przenieś kartę z nielubianym produktem w inne 
miejsce w klasie. Zachęć kilku uczniów do powiedzenia  
I like.../I don’t like... i związanego z tym przenoszenia kart 
obrazkowych.

•	 Pokaż klasie plakat z New English Adventure 2 i wyjaśnij, 
że będziecie się pytać o lubienie/nielubienie różnych 
produktów. Po wskazaniu przez nauczyciela produktu 
na plakacie (wskazując, wymawiaj kilka razy jego nazwę) 
trzeba szybko przejść do części klasy z produktami 
lubianymi/nielubianymi. Zadaniem uczniów jest chóralnie 
zapytać grupę przeciwną Do you like…? i chóralnie 
odpowiedzieć I like/don’t like… 

•	 Rozdaj uczniom puste kartki, które na odwrocie będą 
miały nazwy/rysunki zwierzęcia np. mysz, pies, królik, 
kot, małpa (Uwaga! Zwierzęta te muszą lubić jeść jakieś 
produkty spożywcze z plakatu). Poproś uczniów o 
niepokazywanie nikomu, jakie mają zwierzęta. Zadaniem 
uczniów jest namalowanie i podpisanie produktów 
spożywczych, które ich zwierzę lubi jeść.

•	 Uczniowie w grupach 3-4 osobowych wcielają się w swoje 
zwierzę i mówią, jakie produkty lubią: I like… .  
Reszta grupy zgaduje, jakie to zwierzę.


