
Scenariusz lekcji – mowa zależna

Temat: Mowa zależna (pytania, zdania twierdzące i prośby/rozkazy)

Poziom: wyższy średniozaawansowany

Czas: 2 X 45 minut

Potrzebne materiały

Torby lub plecaki przygotowane wcześniej przez uczniów niezawierające zbyt osobistych lub 
wstydliwych przedmiotów, zeszyty, długopisy, kopie z zadaniami, kopie z nazwami zwierząt.

Cele

dla nauczyciela: nauczenie struktury i zastosowania mowy zależnej oraz powtórka i rozszerzenie 
słownictwa związanego z podróżami lotniczymi

dla ucznia: nabranie swobody komunikowania się na lotnisku podczas spotkania z celnikiem

etapy materiały czas grupy
1 ROZGRZEWKA:

Nauczyciel rozdaje uczniom kartki ze zdaniami, które 
Uczniowie muszą powiedzieć jak największej ilości 
osób w ciągu dwóch minut. Np. Szukam mojego synka.
Zgubiłam paszport. Ile to kosztuje? Etc.

Następnie N pyta U: Co powiedział Marek/Zosia/Jan? 
Potem zapisuje zadania na tablicy w takiej formie jaką 
usłyszał. On powiedział…

karteczki ze
zdaniami

karta pracy –
rep speech

10
minut

cała klasa

N - UU

2 MINIWYKŁAD:
Na podstawie zdań z rozgrzewki nauczyciel tłumaczy 
jak konstruuje się mowę zależną, jakie zmiany 
zachodzą (czasy, słowa), kiedy te zmiany zachodzą, a 
kiedy nie i do czego generalnie służy mowa zależna.

tablica i
flamaster

15
minut

N -UU

3 GŁĘBOKIE PRZETWARZANIE:
N instruuje uczniów, że teraz bazując na swoich 
notatkach, zdaniach z tablicy i wiedzy przekazanej 
przez N, mają za zadanie napisać 5 zdań. 

zeszyty i
długopisy

20
minut

U
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N cały czas monitoruje pracę U sprawdzając 
poprawność zdań i tłumacząc dlaczego poszczególne 
zdania są niepoprawne.

U następnie wymieniają się zdaniami i przekształcają 
napisane przez ich kolegów zdania. Potem autorzy 
zdań sprawdzają poprawność odpowiedzi.

N-U

U-U
pary

4 ROZGRZEWKA:
N zaczyna rysować na tablicy samolot, po każdej 
kresce pyta U: Co to może być?

Gdy U już odgadną co to jest, N pisze na tablicy słowo 
„lotnisko” i przeprowadza burzę mózgów związaną ze 
skojarzeniami uczniów na temat lotniska, latania itp.
N zapisuje wszystko w pliku tekstowym, który jest 
wyświetlany na rzutniku.

N na tablicy, a U w zeszytach zaczynają tworzyć 
usystematyzowaną mapę myśli / skojarzeń 
leksykalnych wynikających z burzy mózgów.

tablica i
flamaster

zeszyty i
długopisy

2
minuty

10
minut

10
minut

N-UU

N-UU

5 SCENKI:
N dzieli U na trzyosobowe grupy rozdając im kartki z 
nazwami  środków transportu, miejsc z nimi 
powiązanych oraz osób, które zajmują się ich 
prowadzeniem . Uczniowie formują grupy trzy 
osobowe szukając swoich partnerów przez 
przedstawianie się i zadawanie pytań:  Cześć. Jestem 
parkingiem i szukam samochodu etc. Następnie stają 
w swoich grupach przy wybranych przez siebie 
ławkach.

N informuje U, że w każdej grupie jest celnik, podróżny
i jego tłumacz. Celnik zagląda do torby podróżnego, 
pyta co to jest i do czego jest potrzebne, tłumacz 
używając mowy zależnej raportuje podróżnemu słowa 
celnika, a potem celnikowi odpowiedzi podróżnego. Po
3 minutach U zamieniają się rolami. I po kolejnych 
trzech znów zmiana. Tak Bay każdy U wszedł w każdą z 
trzech ról. N monitoruje pracę U. Na koniec jedna 
chętna grupa odgrywa scenkę przed całą klasą.

karta pracy –
środki

transportu 

plecaki

5
minut

13
minut

U-U

U-U
trójki

6 FOLLOW-UP:
Uczniowie mają za zadanie napisać 5 pytań do ankiety 
na temat podróżowania samolotem. Które na 
kolejnych lekcjach będą potrzebne do napisania 
raportu.

zeszyty i
długopisy

5 
minut

N-U

Opracował: Łukasz Kowalik
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