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Joanna Olak 

nauczyciel języka niemieckiego 

Monika Łazęcka 

nauczyciel języka angielskiego 

Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach 

 

 

Scenariusz lekcji języka angielskiego i niemieckiego w szkole ponadgimnazjalnej 

 
Temat: Ferie zimowe – zasady konstruowania wypowiedzi pisemnej (bloga) 

Cele lekcji: 

Uczeń: 

 potrafi napisać bloga stosując zasady konstruowania tej formy wypowiedzi; 

 posiada świadomość językową (podobieństw i różnic między językami). 

Cele dla ucznia: 

Po dzisiejszej lekcji: 

 znam zasady pisania bloga; 

 potrafię napisać bloga stosując zasady konstruowania tej formy wypowiedzi; 

 potrafię zastosować słownictwo związane z podróżami, zakwaterowaniem, środkami 

transportu, pogodą, sposobami spędzania wolnego czasu podczas ferii zimowych; 

 potrafię wyszukać odpowiednie informacje w tekście pisanym. 

Formy pracy: 

Praca indywidualna, w parach, w grupach i w plenum. 

Pomoce dydaktyczne: 

Komputer, rzutnik, tablica, karty pracy i słowniki. 

Przebieg lekcji: 

I. Wprowadzenie: 

1. Powitanie 

2. Podanie tematu i celów lekcji (4 min.). 

Nauczyciele zapisują na tablicy temat lekcji w języku niemieckim. Następnie proszą uczniów                     

o przetłumaczenie tematu na język angielski. Nauczyciele i uczniowie wspólnie ustalają cele 

lekcji. 

II. Faza właściwa: 

1) Nauczyciele wyświetlają na ekranie przykład bloga w języku angielskim i niemieckim. 

Wspólnie z uczniami omawiają cechy układu kompozycyjnego bloga (4 min.). 
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Hallo Leute! 

Endlich Winterferien. Ich sitze gerade in einem Restaurant mit dem Blick auf die Berge. Ich 

bewundere schöne Landschaften und genieße die Freizeit.  

Das Wetter ist sehr schön. Es ist frostig aber auch sonnig. Nur einmal war es sehr windig. 

Außerdem gibt es viel Schnee. Ich und meine Freunde können also fast immer Ski fahren 

oder rodeln. Abends gehen wir meistens aus – in einen Pub oder in eine Disco. Wir haben 

wirklich viel Spaß. Wir können uns endlich richtig erholen.  

Im Gebirge bin ich zum ersten Mal und das ist für mich ein großes Erlebnis. Ich glaube, wir 

bleiben hier noch eine Woche. Es ist hier so wunderbar und die Zeit vergeht so langsam… 

Für heute ist das alles.  

 

Hi everyone! I’ve just got back from visiting my friend. I had a cool time! 

I stayed with my friend Julia, who’s Irish and lives just outside Dublin. We met last year in 

Warsaw.              I stayed for five days but I wish I had stayed longer! 

Julia lives in an isolated old house in the countryside. It’s over four hundred years old and it’s 

beautiful! The area is very peaceful and all you can hear are the birds and cows. There aren’t 

many cars at all! 

While I was there, Julia took me to Dublin to do some shopping. I also saw the homes of 

some famous Irish writers in Dublin. There are loads of them! I bought some of their books – 

I think they’ll be interesting. 

Julia’s coming to stay with me in August and I want to show her some of our art galleries. 

She’ll love them. I hope August comes quickly! 

That’s all for now. 

 

2) Uczniowie zostają podzieleni na dwie grupy i otrzymują karty pracy, na których 

znajduje się „rozsypanka”. Jedna grupa otrzymuje zadanie w języku angielskim a druga                   

w języku niemieckim. Zadaniem uczniów jest uporządkowanie fragmentów bloga we 

właściwej kolejności. Następnie przedstawiciele grup odczytują na plenum rozwiązanie 

zadania (6 min.).  
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Uporządkuj poniższe zdania w odpowiedniej kolejności tak, aby całość stanowiła wpis na 

blogu dotyczący ferii zimowych.    

 

 Es ist nicht sehr bequem, aber dafür billig und nicht weit vom Zentrum.  

 München ist sehr schön, es gefällt mir sehr, besonders die Altstadt. Das alte Rathaus hat 

mir auch sehr gut gefallen. 

 Das ist alles für heute. Bis morgen! 

 Wir haben die deutsche Kultur und viele neue Leute kennengelernt. Die Deutschen sind 

so freundlich! 

 Ich habe so lange auf die Winterferien gewartet. Und endlich sind sie gekommen. 

 Wir sind in einer Jugendherberge untergebracht.  

 Das Wetter spielt mit. Es ist zwar nicht warm, aber es schneit auch nicht und wir 

können die Stadt problemlos besichtigen.  

 In diesem Jahr bin ich mit meinen Freunden nach München in Deutschland gefahren. 

 Ich plane hier zurückzukommen – vielleicht nächstes Jahr.   

 Hallo meine Freunde! 

 

 

 I went skiing and snowboarding every day although it was very cold. 

 Fortunately, she agreed and we decided to go to the Tatra Mountains. 

 That’s all for now. 

 My younger brother didn’t want to spend time walking so he had a lot of fun building a 

snowman, sleighing and skating. 

 Last autumn my parents were making plans for our winter holidays. 

 Next year we would also like to go to the mountains because we had a very good time 

there.   

 We went to Zakopane which is situated in the south of Poland and is the centre of 

winter sports.   

 Hi everyone! Just got back from Zakopane! 

 My parents weren’t afraid of frost either. They put on heavy jackets, woollen caps, 

gloves and  

scarves and went for long walks 

 I went skiing and snowboarding every day although it was very cold. 



4 

 

 

3) Uczniowie pracując indywidualnie sprawdzają w dwóch krótkich tekstach (w obu 

językach), czy wszystkie informacje, zawarte w poleceniu zostały uwzględnione w blogu. 

Odpowiedzi odczytują głośno na forum klasy. (6 min.). 

Sprawdź, czy wszystkie informacje w poleceniu zostały uwzględnione w poniższym blogu. 

Spędziłeś ferie zimowe u znajomych. Napisz wpis na blogu, w którym: 

• napiszesz, kto stanowił twoje towarzystwo, 

• napiszesz, gdzie mieszkałeś, 

• opiszesz krótko jedną z atrakcji turystycznych miejscowości, w której mieszkałeś, 

• wyrazisz opinię na temat wyjazdu. 

           

Wie im Paradies – Ferien im Gebirge!  

Ich war in Deutschland und genau in Alpen mit meinen Freunden aus der Schule. Wir 

haben in einer kleinen Pension in Garmisch Partenkirchen geschlafen. Die Pension war 

im Zentrum gelegen. Die Zimmer waren groß aber gemütlich.  Wir haben dort neue Leute 

kennengelernt  - Martha und Thomas. Ich habe mit ihnen die ganze Zeit verbracht.  

Wir haben sehr viel besichtigt – Städte, Museen und Kirchen. Besonders gut hat mir das 

Schloss Neuschwanstein gefallen – das ist die schönste Sehenswürdigkeit, die ich 

gesehen habe.  

 

Hi everyone! Guess what I did last week!  

I decided to spend my winter holidays not only with my parents, but also with friends in 

their little town. We stayed at a lovely, tiny cottage surrounded by the magnificient view 

of the forest. One day we went sightseeing and visited a lot of beautiful places in the 

town, but I was really impressed with the enormous leisure centre where we could try our 

hand at archery and indoor canoeing. 

That’s all for now. 

 

4) Uczniowie samodzielnie decydują, które z poniższych zdań zawierają brakujące 

informacje. Nauczyciele sprawdzają poprawność wykonania zadania na forum klasy. (3 min.) 
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Które z poniższych zdań zawierają brakujące informacje z zadania 3? 

 

a) Wir sind Ski und Snowboard gefahren. Abends sind wir ins Café oder in die Disco 

gegangen.  

b) Wir haben im Hotel mit Blick aufs Gebirge gewohnt. Das Hotel war in der Nähe von der 

Skipiste gelegen. 

c) Es hat geschneit und es war frostig. Von Zeit zu Zeit hat die Sonne geschienen. 

d) Es war toll! Die Reise hat uns sehr gut gefallen. Wir sind damit wirklich zufrieden. 

e) Wir haben auch einen Ausflug nach München gemacht. Wir haben die Altstadt besichtigt. 

 

a) We thought about going to the disco one night. 

b) Telling the truth, winter sports are really difficult to master. 

c) I was hungry all the time as there were no restaurants nearby. 

d) It was a brilliant week. I enjoyed it a lot. 

e) We were a bit disappointed with the weather as it was snowing all the time. 

 

5) Uczniowie pracują indywidualnie. Uczniowie, którzy w zadaniu 2 pracowali z tekstem 

w języku angielskim otrzymują teraz zadanie w języku niemieckim i odwrotnie. Uczniowie 

uzupełniają tekst brakującymi wyrazami, podanymi w ramce. Uczniowie sprawdzają 

wykonanie zadania w sześcioosobowych grupach. Ewentualne wątpliwości omawiane zostają 

na forum klasy. (5 min.) 

 

Wstaw wyrazy podane w ramce, tak aby powstał tekst zgodny z poleceniem. Nie zmieniaj 

formy wyrazów! 

Wyjechałeś na ferie zimowe do ciepłych krajów. Napisz bloga, w którym: 

• Podasz miejsce pobytu 

• Napiszesz, jaka jest pogoda 

• Opiszesz, co robisz 

• Poinformujesz, jak długo zostaniesz. 

 

Strandvolleyball      Wetter   Insel    wolkenlos    Tagen     nehme    
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exciting         view         conditions         stayed         opportunity         resort         

A few days ago our family went together on a winter holiday to Italy. We 1)_____________ 

at a cosy, little hotel in a small ski 2)_____________, which was situated on a hill by the 

wood. The 3)______________ from the top of the slope was just awesome! A lot of majestic 

mountains covered in snow!  At that time my skiing wasn’t very good but it wasn’t bad either. 

I was pleased to have a(n) 4)__________________ to master my skiing skills at a place that 

offered excellent skiing 5)___________________. I have never been on a winter holiday 

outside Poland so our stay in Italy was really 6)________________ for me! 

  

 

6) Uczniowie pracując w parach otrzymują zbiór słów i wyrażeń w obydwu językach oraz 

pytania w języku polskim. Muszą zadecydować, które ze zwrotów będą pomocne w realizacji 

poszczególnych punktów zadania (nieznane słowa mogą wyjaśnić przy pomocy słowników). 

Poprawność wykonania zadania odbywa się na forum. (7 min.) 

 

Dopasuj do każdego z pytań (1 - 4) odpowiednie zwroty w języku angielskim i niemieckim.  

• Jak i z kim spędzasz czas podczas ferii zimowych? 

• Jaka jest pogoda?  

• Jakie wybierasz miejsce noclegowe? 

• Jak długo pozostaniesz w górach? 

viel Schnee / wandern / in einer Pension übernachten / einen Schneemann machen /  mit 

meiner besten Freundin / frostig / 8 Tage bleiben / in einer Jugendherberge wohnen / in 5 

Tagen zurückkommen / snowboarden / Zimmer mit Blick aufs Gebirge / bis zum 25. Februar / 

wolkenlos / mit den Bekannten too cramped / frost / quite expensive / do sightseeing / 

probably tomorrow / a bit of sunshine / walk / 3-star hotel / best friends / snowy / a few days / 

Hi Menschen! 

Ich möchte Euch heute schreiben, was ich in den Winterferien mache. Ich bin nämlich in                                                                                                  

Madeira. Das ist  die 1) ______________im Atlantik. Das 2) ______________ist schön. Es 

ist sonnig, heiß und 3) ______________. In der Freizeit spiele ich 4) ______________,                               

5) ______________ ich Sonnenbad und  faulenze. Ich bleibe hier 2 Wochen Ich komme in 6                  

6) ______________zurück. Kannst du mich vom Flughafen abholen? 

Es reicht für heute. Bis morgen! 
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go skating / maybe in a week / cold / for a long time / luxurious 

7)      Uczniowie pracują w parach – otrzymują polecenie napisania bloga w języku 

angielskim lub niemieckim (losowo). Z czterech podanych punktów uczniowie wybierają dwa 

dowolne. Do realizacji zadania muszą wykorzystać zwroty z poprzedniego zadania. (7min.).   

 

Napiszcie w parach bloga w języku angielskim / niemieckim wybierając spośród czterech 

punktów dwa dowolne. Do realizacji zadania wykorzystajcie zwroty z poprzedniego zadania: 

Spędzasz ferie zimowe na obozie narciarskim. Dokonaj wpisu na blogu. Zawrzyj dwie 

dowolne informacje z podanych poniżej: 

• sposób spędzania czasu 

• informacje o pogodzie 

• informacje o zakwaterowaniu 

• długość pobytu 

III.  Faza podsumowująca: 

1) Praca domowa: 

Na pracę domową przewiduje się napisanie bloga z ferii zimowych (2 min.). 

 

Dokonaj wpisu na blogu z ferii zimowych. W blogu przekaż: 

 dokąd, z kim i jakim środkiem transportu przyjechałeś na ferie,  

 informację o zakwaterowaniu, 

 co robiłeś od dnia przyjazdu, 

 jakie są twoje wrażenia z pobytu. 

2) Ewaluacja: 

Nauczyciele rozdają uczniom karteczki, które muszą przykleić na tablicy w jednej z kolumn, 

odpowiadając tym samym na pytanie: Jak oceniasz dzisiejszą lekcję? (1 min.) 

 

WIE FINDEST DU DEN HEUTIGEN UNTERRICHT? / WHAT DO YOU THINK 

ABOUT OUR LESSON?  

   

 

 

  

 


