
KONSPEKT LEKCJI GEOGRAFII W JĘZYKU ANGIELSKIM PRZEPROWADZONEJ  

W RAMACH INNOWACJI „LET’S REVISE GEOGRAPHY”  

 

Temat: The types of maps. 

Nauczyciel:   mgr Anetta Trzmielak - nauczycielka jęz. angielskiego 

 

Grupa wiekowa: 12 lat 

Poziom zaawansowania: średniozaawansowany 

Liczba uczniów:14 

Czas:  45 minut 

 

Treść z podstawy programowej – geografia:II.2 Korzystanie z planów, map w celu zdobywania, przetwarzania 

i prezentowania informacji geograficznych,III.1 wskazuje na globusie i mapie świata: bieguny, równik, 

południk zerowy i 180°, półkule, zwrotniki i koła podbiegunowe; 

Treść z podstawy programowej - język angielski:I.8 podróżowanie i turystyka (np. środki transportu  

i korzystanie z nich, orientacja w terenie, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie);II.5 Uczeń rozumie proste 

wypowiedzi ustne, znajduje w wypowiedzi określone informacje; III.2 Uczeń rozumie proste wypowiedzi 

pisemne znajduje w tekście określone informacje;  

 Kompetencje kluczowe:  porozumiewanie się w języku obcym, pozyskiwanie i przetwarzanie informacji,  

                                         korzystanie z nowych technologii. 

 

Cele zajęć: 

 

Cel główny: 

Przypomnienie rodzajów map i ich charakterystyka w języku angielskim. 

 

Cele szczegółowe: 

 

Uczeń: 

• wymienia typy map w języku angielskim, 

• opisuje cechy charakterystyczne poszczególnych typów map, 

• wyszukuje w atlasie i podaje przykłady map fizycznych, politycznych i tematycznych, 

• rozpoznaje typ mapy na podstawie podanych informacji, 

• posługuje się nazwami geograficznymi w języku angielskim, 

• rozwija umiejętność komunikowania się w języku angielskim, 

• bierze aktywny udział w lekcji. 

Metody pracy 

• komunikacyjna 

• audiowizualna 

• audiolingwalna 

Formy pracy 

• indywidualna, w parach, całą klasą. 

Materiały i pomoce dydaktyczne: komputer z dostępem do Internetu, aplikacje: Wordwall, LearningApps, 

Padlet, atlasy geograficzne. 



Cały przebieg lekcji wraz z załączonymi ćwiczeniami i potrzebnymi materiałami został umieszczony  

na tablicy interaktywnej - padlecie https://padlet.com/AnetaT/z3b9ygxuxbd159q2, który jest wyświetlany  

w czasie lekcji oraz udostępniany uczniom po lekcji  w celu powtórzenia wiadomości z zajęć. 

 

Fazy lekcji Procedura Sprawności 

językowe 

 

Czynności wstępne 

1. Powitanie. 

2. Sprawy organizacyjno-porządkowe. 

słuchanie 

 

Czynności właściwe: 

Wprowadzenie tematu 

1. Warm –up- w celu sprawdzenia opanowania 

wiadomości z ostatniej lekcji uczniowie 

wykonują ćwiczenie „The compass rose” 

2.  Nauczyciel podaje cele lekcji. Zapisanie tematu 

lekcji w zeszycie. 

 

słuchanie 

pisanie 

 

 

 

Omówienie tematu 

1. Uczniowie słuchają piosenki  „The globe 

song”– w języku angielskim. Na jej podstawie 

przypominają podstawowe pojęcia geograficzne 

związane z mapą i globusem w języku 

angielskim. 

2. Nauczyciel wprowadza pojęcie mapy, 

uczniowie oglądają krótki film „Types of 

maps”. Uczniowie czytają tekst w języku 

angielskim opisujący cechy charakterystyczne 

poszczególnych typów map- zapisują notatkę  

w zeszycie.  

3. Uczniowie wykonują ćwiczenie interaktywne  

w aplikacji Learning apps przyporządkowując 

poszczególne pojęcia do odpowiednich typów 

map (możliwość wykonania ćwiczenia na 

telefonach komórkowych). 

 

słuchanie 

mówienie 

pisanie 

 

 

     czytanie 

słuchanie 

mówienie 

pisanie 

 

 

     czytanie 

mówienie 

 

 

Podsumowanie 

1. Uczniowie korzystając z atlasów wyszukują 

odpowiedni typ mapy podany przez 

nauczyciela. Uczniowie wykonują ćwiczenie 

on-line- test  sprawdzający stopień opanowania 

wiadomości z lekcji,  

2. Nauczyciel ocenia lekcję, aktywność   uczniów, 

sprawdzają czy założone cele zostały 

zrealizowane. Przeprowadzenie krótkiej 

ewaluacji zajęć. 

3. Nauczyciel podaje pracę domową: 

Rozwiąż ćwiczenie on-line (link zostanie 

przesłany uczniom ) 

*Dla chętnych – przygotuj ćwiczenie w aplikacji 

wordwall/learning apps dotyczący dzisiejszego tematu 

lekcji- typów map. 

 

mówienie 

czytanie 

 

 

 

słuchanie 

 

 

 

słuchanie 

 

Netografia: 

https://www.youtube.com/watch?v=RScOlvSH0Kc 

https://mocomi.com/types-of-maps/ 

https://wordwall.net/pl/resource/15403773 

https://wordwall.net/pl/resource/8528448 

https://learningapps.org/display?v=phxhs9quj22 


