
KONSPEKT LEKCJI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela: Barbara Daniłowicz 

Klasa: III a BS 

Tygodniowy wymiar godzin: 1 

Poziom: A1 

Czas: 45 min. 

Typ lekcji: Lekcja kulturowa 

Temat: Historia i tradycje Święta Dziękczynienia. Thanksgiving. 

Cel ogólny: 

Uczeń zna amerykańskie zwyczaje świąteczne związane z obchodami Święta Dziękczynienia. 
Rozumie znaczenie tradycji jako podstawy tożsamości kulturowej i narodowej, dostrzega 
znaczenie wartości rodzinnych. 
 
Wspomaganie kształtowania kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe 
życie.* 
 
Cele operacyjne: 
 
Nauczanie: 

• na poziomie wiadomości 
Uczeń: 
- wzbogaca słownictwo z języka angielskiego 
- potrafi wymienić i wyjaśnić słowa kluczowe związane z Thanksgiving. 
- poznaje pochodzenie amerykańskiego święta 
- rozpoznaje główne wydarzenia historyczne związane ze Świętem Dziękczynienia. 
- odpowiada na pytania związane z historią Święta Dziękczynienia i jego 
tradycjami kiedyś i dziś. 

• na poziomie umiejętności 
Uczeń: 
- rozwija umiejętności językowe 
- prawidłowo wymawia poznane wyrazy i wyrażenia 
- doskonali umiejętność czytania i rozumienia tekstu angielskiego 
- doskonali umiejętność rozumienia wypowiedzi w języku angielskim bez dokładnej    
znajomości wszystkich słów na podstawie materiału poglądowego 
- werbalizuje posiadaną wiedzę  
- rozwija umiejętność współpracy z innymi 
- doskonali umiejętność dodawania, odejmowania, dzielenia 
- doskonali umiejętność posługiwania się narzędziami TIK 



 
Wychowanie: 

• na poziomie działania 
Uczeń: 
- potrafi wykonywać działania określone potrzebami lekcji 
- potrafi uczestniczyć w zajęciach zespołowych 
- potrafi dokonać samooceny 

• na poziomie postaw 
Uczeń: 
- rozumie istotę odmienności kulturowej 
- szanuje własne i obce tradycje 
- buduje postawę wdzięczności 
  
Metody i formy pracy: 

audio wizualna, komunikacyjna, aktywizująca, podawcza 

Warm-up, praca w parach, praca samodzielna, praca pod kierunkiem nauczyciela, 

pogadanka, praca przy tablicy, praca z wykorzystaniem TIK, udział wolontariuszki EVS 

przebranej w strój „pilgrimki” wspierającej działania uczennic i uczniów 

Środki dydaktyczne: 

Tablica interaktywna (interaktywny quiz wiedzy, prezentacja multimedialna), zeszyty, flash 

cards, karty pracy, czasopismo językowe dla dzieci i młodzieży (tygodnik „Wally poznaje 

historię świata”), scenografia, rekwizyty ( świątecznie nakryty stół , wykonany ręcznie 

sztuczny indyk, miska z pop-cornem) 

Plan przebiegu lekcji: 

N: Welcome students, how are you today? 

Dzisiaj mamy wyjątkowy dzień. Zapraszam was do świątecznego stołu. 

Uczniowie patrzą na zastawiony stół (indyk, pop corn, obrus świąteczny, odpowiednie 

dekoracje, wolontariuszka w stroju purytanki). 

N:  What can you see at the table? (indyk, pop-corn) 

N: O czym będzie dzisiejsza lekcja? 

Uczniowie podają propozycje tematu: 

Historia i tradycje Święta Dziękczynienia. Thanksgiving.   

Nauczyciel zapisuje temat na tablicy, uczniowie do zeszytu. 

Nauczyciel wyjaśnia pochodzenie słowa thanksgiving :  

thanks (dziękowanie) + giving (dawanie) 

N: Co wiecie na temat Świąt Dziękczynienia? 



Krótkie wypowiedzi uczniów. 

N:  Posłuchajmy krótkiej historii Thanksgiving . Postarajcie się zapamiętać jak najwięcej 

faktów. Pod koniec lekcji przeprowadzimy interaktywny quiz wiedzy. 

Przedstawienie krótkiej historii świąt po polsku z wykorzystaniem kolorowego tygodnika 

„Wally poznaje historię świata” 

N: 16 września 1620 r. statek nazwany „Mayflower” wypłynął z Anglii z miejscowości 

Plymouth do Ameryki, mając na pokładzie 102 purytanów. Byli to poważni ludzie                 

w skromnych ubraniach, postępujący wedle surowych zasad i wiodący proste życie.          

Byli oni członkami Angielskiego Kościoła Separatystycznego. Opuścili oni Anglię, ponieważ 

mieli dosyć nakazywania im , jak mają żyć i jak czcić Boga. W Ameryce czekało ich wiele 

niebezpieczeństw, ale w końcu mogli żyć w spokoju.  

„Mayflower” był małym statkiem – nieco dłuższym od kortu tenisowego. Zbudowano go  

do przewozu wina, a nie ludzi, więc nie był wygodny. Każda osoba miała tyle miejsca ile 

zajmowało łóżko. Przepłynięcie wzburzonego Atlantyku zajęło 66 dni. Wypłynęły 102 

osoby. Dwoje ludzi zmarło w drodze i dwoje dzieci się urodziło. 

Pytanie:  Ile ludzi dopłynęło? (102) 

Pierwsza wyprawa purytanów do Ameryki była wyprawą religijną - PIELGRZYMKĄ. Miasta 

i wsie, które wtedy założyli, przekształciły się w dzisiejsze Stany Zjednoczone, dlatego też 

nazywa się ich OJCAMI PIELGRZYMAMI (PYLGRIMS) 

Osadnicy przybyli do Ameryki w listopadzie, a zima 1620 była bardzo sroga. Brakowało 

jedzenia i połowa pielgrzymów zmarła.  

Pytanie: Ile osadników przetrwało? (51) 

Z pomocą przyszli miejscowi Indianie (rodowici Amerykanie- native Americans) z plemienia 

Wampanoagów. Jeden z nich Squanto, który znał język angielski, nauczył ich uprawiać 

kukurydzę ,mleć kukurydziana ziarna i robić pop-corn. Indianie pokazali im, gdzie łowić 

ryby i w jaki sposób łapać bobry. W Ameryce rosły dzikie dynie. Osadnicy nauczyli się je 

uprawiać i przygotowywać z nich placki.  

W listopadzie 1621 ojcowie pielgrzymi wydali ucztę dziękczynną za pierwsze obfite plony. 

Po raz pierwszy Święto Dziękczynienia zostało ogłoszone świętem narodowym przez 

prezydenta Abrahama Lincolna i jest obchodzone przez Amerykanów do dziś w czwarty 

czwartek listopada każdego roku. 

Pytanie: Ile czasu upłynęło od przybycia pielgrzymów do Ameryki (listopad 1620) do uczty 

dziękczynnej? (1 rok) 

N: A teraz obejrzyjmy krótką prezentację na temat Świąt Dziękczynienia w języku 

angielskim i poznajmy podstawowe słówka związane z Thanksgiving 

Prezentacja Power point :  https://www.youtube.com/watch?v=wUxH_AqrbvI      

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


Po prezentacji nauczyciel pokazuje flash cards z wybranymi podstawowymi słówkami 

mówiąc: 

N: This is turkey. Powtórzcie za mną „turkey” 

Uczniowie powtarzają za nauczycielem starając się prawidłowo wymawiać słowa po 

angielsku. 

turkey – pumpkin – pumpkin pie – sweetcorn –cornucopia -  Pilgrims – Indian – Mayflower  

N: A teraz spróbujmy opowiedzieć sobie historię Thanksgiving w języku angielskim. 

Nauczyciel rozdaje karty „Thanksgiving a little history”.  

Uczniowie przy pomocy nauczyciela, który czyta historię wypełniają brakujące luki 

odpowiednimi informacjami. Nauczyciel zapisuje słowa na tablicy. 

N: Czy jesteście ciekawi ile udało się wam zapamiętać i czego się nauczyliście na dzisiejszej 

lekcji? Zapraszam do rozwiązania Quizu on-line: 

Uczniowie podchodzą do tablicy i „klikają” właściwą odpowiedź. 

Quiz wiedzy: tablica interaktywna  

https://www.o2.pl/quiz/5932163482022529/wynik 

1. Kiedy jest obchodzone Święto Dziękczynienia w USA?  

(czwarty czwartek listopada) 

2. Pierwszy Thanksgiving był obchodzony w kolonii ….? (Plymouth) 

3. Na pokładzie jakiego statku przypłynęli pielgrzymi  z Ameryki? (Mayflower) 

4. Członkami jakiego kościoła byli pielgrzymi? (Angielski Kościół Separatystyczny) 

5. Z Indianami jakiego plemienia zorganizowano pierwszą świąteczną ucztę?            

(plemię Wampanoagów) 

6. Jaki prezydent ogłosił święto Dziękczynienia świętem narodowym? 

 (Abraham Lincoln) 

7. Jakie danie obowiązkowo króluje w czasie Święta Dziękczynienia? (indyk) 

8. Jakie jest najbardziej popularne ciasto robione na Święto Dziękczynienia?             

(ciasto dyniowe) 

N: Quiz zawiera 8 pytań. Każdy zapisuje swoją odpowiedź na karcie odpowiedzi. Ustalacie 

wspólną wersję i podajecie wynik, który zostanie zapisany przez was na tablicy.   

Uczniowie rozwiązują quiz. 

N: A teraz dokonajcie samooceny podliczając na swoich kartach ile udzieliliście odpowiedzi 

prawidłowych. 

N: Brawo. Świetnie dzisiaj pracowaliście, o czym świadczą uzyskane wyniki. Do dziennika 

dostaniecie plusy za aktywną pracę na lekcji       

N: Na koniec przypomnijmy sobie jeszcze raz znaczenie słowa Thanksgiving (dziękowanie). 

https://www.o2.pl/quiz/5932163482022529/wynik


Każdy z was może być za coś wdzięczny. Powiedz  teraz koleżance lub koledze za co jesteś 

wdzięczny: 

„I am thankful for: …..” 

Uczniowie zwracają się do sąsiada/dki mówiąc: „I am thankful for …”. 

N: W domu proszę , żebyście namalowali kartkę z napisem „Thank you” , którą podarujecie   

komuś ze swojej rodziny. 

N: Zapraszam do wspólnego świętowania przy stole i poczęstowania się pop-cornem.  

 

 

* Kompetencje kluczowe w zakresie: 

1. rozumienia i tworzenia informacji 

2. wielojęzyczności 

3. matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii 

4. cyfrowe 

5. osobiste, społeczne, umiejętności uczenia się 

6. obywatelskie 

7. przedsiębiorczości 

8. świadomości i ekspresji kulturalnej 

 

 

 


