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Osoby uczące się  Słuchacze 75+ w domu opieki dla seniorów 

Temat lekcji Kolory 

Przykładowy plan lekcji C1 Język i poziom Angielski – poziom A1 

Kontekst lekcji i uczniowie: 
Jest to lekcja dla początkujących w języku angielskim, koncentrująca się na temacie kolorów. Jest to lekcja na 
bardzo podstawowym poziomie, prawdopodobnie w ciągu pierwszych trzech do czterech godzin nauki. 
Edukator prowadzi 2 godziny tygodniowo zajęć z j.angielskiego na poziomie A1 dla mieszkańców domu opieki 
dla seniorów w Niemczech. Mieszkańcy ci nigdy wcześniej nie uczyli się angielskiego, ale ponieważ niemiecki 
alfabet jest bardzo zbliżony do angielskiego, mogą odczytać litery, choć wymowa słów nie zawsze jest poprawna. 

Wymagania wstępne: 
Dojrzali uczniowie potrafią czytać i pisać, ale jeśli będą mieli trudności, podejście trzeba zmodyfikować na wizualne i 
fonetyczne. Można również ćwiczyć umiejętności pisania. Wcześniejsza znajomość języka angielskiego nie jest 
wymagana. Uczniowie powinni być w stanie nazwać kilka znajomych przedmiotów i koniugować czasownik "być" w 
czasie simple present.  
Uczniowie mają do dyspozycji komputery / laptopy / tablety. 

Cele: 
✓ Poznanie podstawowego słownictwa: kolory  
✓ Nazywanie przedmiotów i używanie poprawnych nazw kolorów 

Przebieg lekcji: 
 

✓ 1.Wprowadzenie i powtórka: 
Słuchacze nazywają przedmioty na sali lekcyjnej lub pokazywane na kartach flash. (To jest pióro, to jest 
krzesło.) 
 

✓ 2. Zajęcia dydaktyczne: 
Słuchacze używają gry komputerowej do nauki kolorów. (Dopasowywanie kolorów do kwiatów, nauka 
kolorów, wymawianie kolorów na podstawie dźwięków z gry). Edukator pomaga w podjęciu decyzji 
właściwych decyzji. 
 

✓ 3. Podsumowanie: 
Słuchacze nazywają przedmioty i opisywają je za pomocą kolorów. (To jest niebieski długopis. To krzesło jest 
brązowe i czerwone.) 

Wspierane przez narzędzie elektroniczne:  
 

Gry komputerowe o nazwie Gry językowe Language games - Gra Kolory.Ta gra jest przeznaczona dla dzieci 
ze szkół podstawowych, ale jest dość neutralna. Jest prosta i wywołuje pozytywne emocje. Oto samouczek 
wideo video tutorial pokazujący jak grać w grę. W zależności od ucznia, gra może być rozgrywana 
indywidualnie na komputerach osobistych lub przez każdego, kto korzysta z projektora i ekranu.  

Wskazówki dodatkowe: 
W tym miejscu nauczyciel może dodać notatki na temat tego, co poszło dobrze, a co można by zmienić 
 lub poprawić na następny raz. Ma to na celu zapewnienie ciągłej poprawy treści kursu i jego przebiegu, 
 ale także pomóc w przypadku konieczności zastępstwa. 

 

http://languagegames.eu/
https://youtu.be/Wobezc1oJ-g


 

 

 

 

Osoby uczące się 
Dojrzali uczniowie 50+ na kursie 
doskonalącym 

Temat lekcji Rynek nieruchomości 

Przykładowy plan lekcji C2 Język i poziom Francuski – poziom B1 

Kontekst lekcji i uczniowie: 
Jest to powtórkowy kurs języka francuskiego przeznaczony dla osób dorosłych, które uczyły się francuskiego w szkole, 
ale dawno z niego nie korzystały. Jest to kurs 4-godziny/tygdzień, a większość uczestników planuje zakup domu i 
przeprowadzkę do Francji po przejściu na emeryturę. Edukator prowadzi lekcje w oparciu o tematy, które będą 
przydatne dla uczestników w ich przyszłym życiu we Francji. Uczniowie mają już pewną znajomość gramatyki 
francuskiej, ale często brakuje im praktycznego słownictwa i umiejętności komunikacyjnych. 

Wymagania wstępne: 
Słuchacze są w stanie prawidłowo używać podstawowych czasów teraźniejszych, przeszłych i przyszłych, ale brakuje 
im słownictwa związanego z szukaniem domu we Francji.  

Cele: 
✓ Nauka przydatnego słownictwa: rynek nieruchomości 
✓ Rozumienie ogłoszeń z rynku nieruchomości i przedstawianie swoich potrzeb agentowi nieruchomości  

Przebieg lekcji: 

✓ 1. Wprowadzenie i powtórka: 
Słuchacze opisują swoje mieszkania w j. francuskim – burza mózgów na temat słownictwa związanego z 
opisywaniem mieszkania lub domu. (Mieszkam w domu, są tam cztery sypialnie, etc ) 
 

✓ 2. Zajęcia dydaktyczne: 
Edukator wprowadza słuchaczy do online flashcards aby nauczyli sie słów związanych z rynkiem 
nieruchomości.  
 

✓ 3. Działania podsumowujące: 
Słuchacze opisują swoje wymarzone domy, a następnie wyszukują na online adverts ogłoszenia, i porównują 
je z tym czego szukają we Francji. W ten sposób utrwalą to, czego się nauczyli i pozwoli poznać nowe 
słownictwo i zwroty.  
W parach, słuchacze mogą odegrać rolę kupna/sprzedaży nieruchomości, gdzie jeden jest sprzedawcą a 
drugi -nabywcą. Agent nieruchomości może być dodany do rozmowy. 
 Edukator może polecić lekcję na BBC Languages. w ramach utrwalenia materiału  

Wspierane przez narzędzie elektroniczne:  
 

✓ Narzędzie do tworzenia słownictwa online o nazwie Quizlet – Chapitre 12 – House buying. 
✓ Jest to repozytorium kart flash online. Istnieje darmowa biblioteka, która zawiera tysiące zasobów  

na dowolny temat; interfejs jest bardzo łatwy w użyciu, i można go wyeksportować do pliku PDF 
 i wydrukować. Jest wiele możliwości zastosowania kart flash i można tworzyć też własne karty flash  
za darmo lub z dodanymi opcjami za niewielką opłatą.  

✓ Uważaj! Nie wszystkie dostępne karty flash są zawsze poprawne! 

Wskazówki dodatkowe : 

✓ W tym miejscu nauczyciel może dodać notatki na temat tego, co poszło dobrze, a co można by zmienić 
 lub poprawić na następny raz. Ma to na celu zapewnienie ciągłej poprawy treści kursu i jego przebiegu, 
 ale także pomóc w przypadku konieczności zastępstwa. 

https://quizlet.com/239735970/chapitre-12-house-buying-flash-cards/
https://www.seloger.com/
http://www.bbc.co.uk/languages/french/mafrance/html/housebuying/summary.shtml
https://quizlet.com/239735970/chapitre-12-house-buying-flash-cards/


 

 

 

 

 

Osoby uczące się Dojrzali uczniowie w wieku 50+ na UTW 

Temat lekcji Kierunki 

Przykładowy plan lekcji C3 Język i poziom Hiszpański –poziom A2 

Kontekst lekcji i uczniowie: 
Jest to kurs początkujący z języka hiszpańskiego przeznaczony dla osób dorosłych, które rozpoczęły naukę języka 
hiszpańskiego na lokalnym Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Jest to kurs 2-godziny/tydzień, a większość 
uczestników planuje używać języka hiszpańskiego podczas wakacji w Hiszpanii, gdzie spędzają kilka tygodni w 
roku. Edukator prowadzi lekcje w oparciu o tematy, które będą przydatne dla uczestników podczas wakacji w 
Hiszpanii lub Ameryce Łacińskiej. Uczniowie ci posiadają już podstawową wiedzę na temat hiszpańskich słów i 
wyrażeń związanych z wakacjami, ale chcieliby poprawić umiejętności komunikacji i rozumienia ze słuchu. 
 

Wymagania wstępne: 
Słuchacze są w stanie używać podstawowe wyrażenia i mogą odmieniać niektóre podstawowe czasowniki w czasie 
teraźniejszym. 

Cele: 
✓ Nauka przydatnego słownictwa: kierunki 

Umiejętność rozumienia, zadawania pytań i udzielania wskazówek 

Przebieg lekcji: 
 

✓ 1.Wprowadzenie i powtórka.: 
Słuchacze ćwiczą najpierw udzielanie wskazówek w języku ojczystym jak trafić do różnych miejsc w okolicy. 
Nauczyciel przygotowuje listę zwrotów używanych kiedy objaśniamy jak trafić do danego miejsca.  
 

✓ 2. Zajęcia dydaktyczne: 
Nauczyciel wyświetla lub pokazuje mapę małego obszaru miasta. Jako grupa, słuchacze starają się przekazać 
wskazówki komuś z grupy lub nauczycielowi, używając nowych wyrażeń z listy na tablicy. 
 

✓ 3. Działania podsumowujące: 
Słuchacze wykonują odpowiednie ćwiczenie na LearningApps, które dopasowuje wskazówki w języku 
angielskim i hiszpańskim. Ćwiczenie mogą zrobić kilka razy do momentu, kiedy poczują, że opanowali nowe 
zwroty. Następnie w parach, udzielają sobie wzajemnie wskazówek w języku hiszpańskim jak gdzieś dotrzeć 
za pomocą wydruków map lub map Google w smartfonach. 

Wspierane przez narzędzie elektroniczne:  
 

✓ Narzędzie do ćwiczeń online o nazwie Learning Apps – Spanish Directions Task. 
Istnieją setki prostych aplikacji do interaktywnej nauki słów. Możesz korzystać z już dostępnych aplikacji, 
takich jak ta w powyższym przykładzie, lub tworzyć własne od zera, lub używać jednej, którą lubisz, 
dostosowując istniejącą. 

Wskazówki dodatkowe: 
W tym miejscu nauczyciel może dodać notatki na temat tego, co poszło dobrze, a co można by zmienić 
 lub poprawić na następny raz. Ma to na celu zapewnienie ciągłej poprawy treści kursu i jego przebiegu, 
 ale także pomóc w przypadku konieczności zastępstwa. 

https://learningapps.org/4849314


 

 

 

 

Osoby uczące się Słuchacze 50+ na kursie konwersacji C1 

Temat lekcji  Światy stworzone w wyobraźni  

Przykładowy plan lekcji C4 Język i poziom Angielski– poziom C1 

Kontekst lekcji i uczniowie: 
Jest to zaawansowany kurs języka angielskiego przeznaczony dla osób dorosłych, które mają solidną znajomość języka 
angielskiego i chcą kontynuować naukę. Jest to kurs 2-godziny/tydzień i większość uczestników używa języka 
angielskiego w pracy lub w życiu codziennym. Edukator prowadzi lekcję w oparciu o tematy dyskusji, która posłuży 
do konwersacji w j.angielskim i później - pisania. Słuchacze reprezentują zaawansowany poziom języka i chcą 
utrzymywać stały kontakt z żywym językiem. 

Wymagania wstępne: 
Słuchacze dobrze znają język i chcą chcą utrzymywać stały kontakt z żywym językiem poprzez ćwiczenia i dyskusję. 

Cele: 
✓ Poprawa umiejętności opowiadania: stworzenie świata fikcyjnego 
✓ Umiejętność opowiedzenia historii, która nie opiera się na codziennym życiu, ale odkrywa dalsze możliwości 

ekspresji. 

Przebieg lekcji: 
✓ 1. Wprowadzenie i powtórka:  

Słuchacze przedstawiają swoje ulubione powieści lub filmy przedstawiające światy wyobraźni i opisują główne 
aspekty tych fikcyjnych światów. W ten sposó,opisują zasady dotyczące społeczeństwa, fizyki, prawa, 
wartości, osi czasu itd. Nauczyciel zapisuje te zasady na tablicy. 
 

✓ 2. Zajęcia dydaktyczne: 
Uczniowie oglądają krótki film wideo TEDEd, przypominający im o głównych cechach niektórych znanych 
fikcyjnych światów. Film wyjaśnia również, co należy wziąć pod uwagę budując swój własny świat fikcyjny. 
Po filmie pojawiają się pytania dotyczące rozumienia, a następnie pytania prowadzące do głębszej analizy 
tworzenia fikcyjnych światów. Nauczyciel prowadzi uczących się przez pytania. 
 

✓ 3. Działania podsumowujące: 
Biorąc pod uwagę wszystkie rekomendacje z filmu, uczestnicy mogą dyskutować w parach, jaki świat stworzą 
w oparciu o arkusze pracy zamieszczone w lekcji TEDEd. Następnie zaprezentują swoje prace innym 
słuchaczom a następnie napiszą krótką historię umieszczoną w świecie fikcyjnym, który stworzyli.  
 

Wspierane przez narzędzie elektroniczne:  
 

✓ Internetowe repozytorium lekcji TEDEd opiera się na filmach video – TED Talks lub innych. 
Możesz skorzystać z już dostępnych lekcji lub stworzyć własną lekcję, wybierając film wideo na YouTube i 
rozwijając pytania i działania w oparciu o ten film TEDEd tutorial. 

✓ Narzędzie to jest zalecane dla uczniów zaawansowanych. 

Wskazówki dodatkowe: 
✓ W tym miejscu nauczyciel może dodać notatki na temat tego, co poszło dobrze, a co można by zmienić 

 lub poprawić na następny raz. Ma to na celu zapewnienie ciągłej poprawy treści kursu i jego przebiegu, 
 ale także pomóc w przypadku konieczności zastępstwa. 

https://ed.ted.com/
https://support.ted.com/hc/en-us/articles/360005307714-How-to-create-a-TED-Ed-Lesson


 

 

 

 

Osoby uczące się Słuchacze 70+ na kursie UTW 

Temat lekcji Opisywanie ludzi i środowisk 

Przykładowy plan lekcji C5 Język i poziom Angielski – poziom A2 

Kontekst lekcji i uczniowie: 
Jest to kurs języka angielskiego w UTW przeznaczony dla osób dorosłych, które uczyły się angielskiego i chcą 
poprawić swoje podstawowe umiejętności komunikacji. Jest to kurs 2-godziny/tydzień, a większość 
uczestników chodzi na kurs dla kontaktów społecznych i nieregularnie. Edukator prowadzi lekcje w oparciu o 
tematy, które są wcześniej uzgodnione z uczestnikami. Słuchacze posiadają podstawową wiedzę z gramatyki 
angielskiej ( Present Simple i Continuous), ale chcą rozwijać swoje podstawowe umiejętności komunikacji. 

Wymagania wstępne: 
Słuchacze mogą używać czasów teraźniejszych, znają kolory, części ciała i nazwy miejsc.  

Cele: 
✓ Nauka przydatnego słownictwa: opisywanie ludzi i miejsc 
✓ Umiejętność opowiedzenia o danej osobie lub miejscu, podając szczegóły opisu. 

Przebieg lekcji: 
 

✓ 1. Wprowadzenie i powtórka:  
Słuchacze opisują siebie nawzajem: jak wyglądają, jak są ubrani. Następnie opisują różne osoby w klasie. 
Nauczyciel koryguje i pomaga przy brakującym słownictwie. 
 

✓ 2. Zajęcia dydaktyczne: 
Prowadzący tworzy na tablicy listę wyrażeń użytych w opisach i pomaga w opracowaniu dokładniejszych 
opisów. Słuchacze ćwiczą te wyrażenia.  
 

✓ 3. Działania podsumowujące:  
Nauczyciel otwiera pustą storyboard  na ekranie pojektora i razem ze słuchaczami, wspólnie tworzą sytuację, 
postaci i dialog między nimi. W procesie, aby wybrać każdy element, muszą go opisać. Może to prowadzić do 
opowieści takich jak w tym przykładowym storyboardzie sample storyboard. 
 

Wspierane przez narzędzie elektroniczne:  
 

✓ Narzędzie do tworzenia storyboardów online o nazwie StoryboardThat. 
Istnieje wiele storyboardów dostępnych do wykorzystania w różnych działaniach, ale główną zaletą tego 
narzędzia jest możliwość tworzenia własnych historii z wykorzystaniem setek zdefiniowanych elementów - 
sytuacje, postaci, przedmioty, pola tekstowe, itp. Podczas gdy tworzenie storyboardu może być trochę 
skomplikowane dla słuchaczy, edukator będzie potrzebował tylko odrobiny praktyki, aby opanować 
aplikację 
 i używać jej ze swoimi uczniami do tworzenia oryginalnych ilustrowanych historii.  

Wskazówki dodatkowe: 
 

✓ W tym miejscu nauczyciel może dodać notatki na temat tego, co poszło dobrze, a co można by zmienić 
 lub poprawić na następny raz. Ma to na celu zapewnienie ciągłej poprawy treści kursu i jego przebiegu, 
 ale także pomóc w przypadku konieczności zastępstwa. 

https://www.storyboardthat.com/
https://www.storyboardthat.com/storyboards/viktor70991/sample-storyboard
https://www.storyboardthat.com/


 

 

 

 

Osoby uczące się Słuchacze 50+ na kursie integracyjnym 

Temat lekcji Warzywa 

Przykładowy plan lekcji C6 Język i poziom Niemiecki – poziom A1 

Kontekst lekcji i uczniowie: 

Jest to lekcja dla początkujących w języku niemieckim, wokół tematu warzyw. Jest to lekcja  
na poziomie podstawowym, przeprowadzona w ciągu pierwszych tygodni nauki. Edukator zapewnia 4 godziny 
dziennie na poziomie A1 dla imigrantów z różnych krajów z różnymi językami ojczystymi w Niemczech. Uczniowie 
mieszkają w Niemczech od kilku miesięcy, ale dopiero zaczynają uczęszczać na lekcje. Wielu z nich zna tylko alfabety 
inne niż niemiecki, niektóre z osób uczyły się angielskiego w szkole, inni nie. Dla kilku uczestników pierwszym językiem 
obcym jest język niemiecki. 

 
Wymagania wstępne: 
 
Ćwiczenie koncentruje się na słownictwie, uczniowie nauczyli się różnych warzyw i będą w stanie poprawnie wymówić 
je na koniec lekcji. Lekcja koncentruje się na mówieniu; ćwiczenia pisemne są zaplanowane na kolejne zajęcia. 
Słuchacze powinni być w stanie zadawać proste pytania i odmieniać czasownik "mögen" (lubię to) w czasie 
teraźniejszym prostym. Słuchacze mają do dyspozycji komputery / laptopy / tablety. 
Opcjonalnie: Piłka tenisowa 

 
Cele: 

✓ Nauka podstawowego słownictwa potrzebngoe w życiu codziennym: warzywa 
✓ Umiejętność nazwania warzyw i powiedzenie, czy się je lubi czy nie 

 
Przebieg lekcji: 
 

✓ 1.Wprowadzenie i powtórka: 

1. Słuchacze: Zbierają wszystkie słowa związane z jedzeniem, 
które już znają, na dużej kartce papieru/tablicy 

2. Nauczyciel: dodaje nowe słowa i pomaga w pisowni 

2. Słuchacze: Podkreślają warzywa aby skupić się na tej 
kategorii 

2. Nauczyciel: W razie potrzeby wyjaśnia kategorie warzyw 

 
✓ 2. Zajęcia dydaktyczne:  

Używanie gry komputerowej do nauki warzyw. https://quizlet.com/289668747/flashcards – przy użyciu 
projektora. Quizlet.com 

1. Słuchacze: patrzą na obrazek warzywa i odgadują niemieckie 
słowo 

1. Nauczyciel: pyta, czy słuchacze znają to slowo i zmienia 
obrazki 

2 Słuchacze: słuchają i powtarzają wymowę 2. Nauczyciel: poprawia wymowę w razie potrzeby 

3. Słuchacze: Dopasowują nowe słowa do obrazków, każdy na 
własnym urządzeniu 

3. Nauczyciel: oferuje indywidualną pomoc 

 
✓ 3. Działania podsumowujące:  

https://quizlet.com/289668747/gemuse-flash-cards/


 

 

 

 

1. Słuchacze : Pytają się nawzajem, czy lubią pewne warzywa 
(np. rzucają do siebie piłką tenisową i zadają pytanie) - "Magst 
du/Mögen Sie Blumenkohl? - Ja, ich mag Blumenkohl./ Nein ich 
mag Blumenkohl nicht. 

1. Nauczyciel: Pisze pytanie na tablicy, podaje przykład. Podaje 
prawidłową wymowę podczas ćwiczenia. 

 

 
Wspierane przez narzędzie elektroniczne:  

 

✓ Quizlett: narzędzie online vocabulary-tool, które jest dostępne w języku niemieckim o nazwie quizlet.com. 
Quizlet cards ; Zestaw 27 słów, wszystkie z liczbą pojedynczą i mnogą.Dostępne karty flash i podobne gry. 
Można grać indywidualnie lub na projektorze z całą grupą. 

 
Wskazówki dodatkowe: 
W tym miejscu nauczyciel może dodać notatki na temat tego, co poszło dobrze, a co można by zmienić 
 lub poprawić na następny raz. Ma to na celu zapewnienie ciągłej poprawy treści kursu i jego przebiegu, 
 ale także pomóc w przypadku konieczności zastępstwa. 

 

  

https://quizlet.com/289668747/gemuse-flash-cards/
https://quizlet.com/289668747/gemuse-flash-cards/


 

 

 

Osoby uczące się 
Słuchacze 50+, kurs językowy pod kątem danej 
pracy - Opieka zdrowotna 

Temat lekcji  Przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa 

Przykładowy plan lekcji C7 Język i poziom Niemiecki – poziom B1 

Kontekst lekcji i uczniowie: 
Jest to lekcja języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym, koncentrująca się na niemieckim dla 
pracowników służby zdrowia.  
Kurs ten odbywa się we Frankfurcie nad Odrą, niemieckim mieście na granicy z Polską. Organizator kursu 
sprowadza doświadczony personel medyczny z miasta Słubice po polskiej stronie, doskonali znajomość języka 
niemieckiego, a następnie znajduje dla nich pracę w regionie. Część personelu medycznego ma ponad 50 lat, 
a organizator kursu oferuje kurs dostosowany do wieku, gdzie uczestnicy czują się pewniej, ponieważ nie 
muszą konkurować z młodszymi, szybciej uczącymi się osobami. Edukator zapewnia 4 godziny tygodniowo 
na poziomie B1. Uczestnicy mają wcześniejszą znajomość języka niemieckiego i przyzwoitą bazę gramatyczną, 
ale muszą poprawić swoje umiejętności komunikacyjne i znajomość terminologii medycznej. 

 
Wymagania wstępne: 
Pracownicy służby zdrowia w wieku 50+ posiadają przyzwoitą wiedzę z zakresu gramatyki niemieckiej 
 i słownictwa codziennego. Powinni mieć dostęp do laptopa lub urządzenia przenośnego w domu. 

 
Cele: 

✓ Nauka słownictwa związanego z pracą: zdrowie i bezpieczeństwo 
Umiejętność dyskutowania na temat zdrowia i bezpieczeństwa oraz czytania przepisów dotyczących zdrowia 
i bezpieczeństwa 

 
Przebieg lekcji: 
 

✓ 1. Wprowadzenie i powtórka:  
Nauczyciel prowadzi z grupą burzę mózgów na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 
które znają z własnego doświadczenia. Można zgłaszać uwagi na temat zasad, które mogą być różne  
w Polsce i w Niemczech. Ważne słownictwo jest podkreślane i powtarzane. 
 

✓ 2. Zajęcia dydaktyczne:  
Nauczyciel tworzy stronę Padlet i prosi uczniów o zapoznanie się z różnymi oficjalnymi dokumentami i 
przykładami krajowych, regionalnych lub wewnętrznych przepisów szpitalnych. Dokumenty te będą 
publikowane jako różne posty na stronie Padlet. Dodatkowe mogą być dodane pomysły dobrych praktyk. 
Słuchacze nie wchodzą na razie w szczegóły.  
 

✓ 3. Działania podsumowujące:  
Słuchacze wybierają jeden z regulaminów i uczą się go wspólnie. Nieznane słowa mogą być badane na różne 
sposoby. Uczniowie mogą wybrać sposób postępowania. Na laptopie mogą skopiować fragmenty tekstu  
do serwisu Deepl.com. Za pomocą urządzenia mobilnego mogą korzystać z aplikacji Google Translate, 
wskazując kamerę na tekst i czytając tłumaczenie na swoich ekranach. Obie metody są porównywane 
 i omawiane w grupach.  
W domu słuchacze mogą zapoznać się z regulaminem opublikowanym na tablicy Padleta 



 

 

 

 i sporządzić listy nowych słów, nauczyć się ich i przygotować do następnych zajęć. 

 
Wspierane przez narzędzie elektroniczne:  

 

✓ Padlet.com jest prostym narzędziem w stylu pin-board, gdzie tekst, pliki, linki lub zdjęcia mogą być przesyłane 
jak postity na ścianie. Ta kolekcja pinów jest następnie wykorzystywana jako źródło dokumentów do nauki. 

✓ Istnieją również dwa narzędzia do tłumaczenia. Deepl.com to dość dokładne narzędzie do tłumaczenia online, 
które wymaga tekstu do skopiowania i wklejenia w pole tłumaczeniowe. Jest wolniejsze,  
ale dokładniejsze. Tłumaczenie z kamery Google Translate jest natychmiastowe, ale prawdopodobnie mniej 
dokładne. 

✓ W domu słuchacze mogą korzystać ze specjalistycznych narzędzi do tłumaczenia online, takich jak 
wyszukiwanie terminów Proz lub IATE. 

Wskazówki dodatkowe: 
W tym miejscu nauczyciel może dodać notatki na temat tego, co poszło dobrze, a co można by zmienić  lub poprawić 
na następny raz. Ma to na celu zapewnienie ciągłej poprawy treści kursu i jego przebiegu, ale także pomóc w 
przypadku konieczności zastępstwa. 

 

  



 

 

 

Osoby uczące się 
Słuchacze 50+ kurs językowy pod kątem pracy - 
Turystyka (Muzea) 

Temat lekcji Opłaty za wstęp, bilety i proste wskazówki 

Przykładowy plan lekcji C8 Język i poziom Angielski – poziom A2 

 
Kontekst lekcji i uczniowie: 
Jest to lekcja na poziomie pre-intermediate, koncentrująca się na języku angielskim dla niewyspecjalizowanych 
pracowników muzeów. Edukator ma 2 godziny tygodniowo lekcji języka angielskiego na poziomie A2 dla 
pracowników powyżej 50 roku życia pracujących w placówkach muzealnych na starówce Płowdiw (Bułgaria), 
ponieważ miasto przygotowuje się na zwiększoną liczbę zagranicznych gości w 2019 roku jako Europejska Stolica 
Kultury. Słuchacze nie są przewodnikami turystycznymi, ale będą musieli radzić sobie z gośćmi w języku angielskim. 
 

 
Wymagania wstępne: 
Słuchacze posiadają pewną znajomość podstawowego słownictwa i struktur w języku angielskim, a teraz muszą 
nauczyć się pewnego określonego słownictwa związanego z ich pracą w muzeach, jak również podnieść swój poziom 
umiejętności komunikacji do zadowalającego poziomu.  
Słuchacze mają do dyspozycji komputery / laptopy / tablety. 
 

 
Cele: 

✓ Nauka słownictwa związanego z pracą: opłaty za wstęp, bilety, proste wskazówki 
Sprzedaż biletów, witanie gości i udzielanie prostych wyjaśnień 

 
Przebieg lekcji: 
 

✓ 1 Wprowadzenie i powtórka.: 
Słuchacze ćwiczą w parach pozdrowienia i rozmowy w małych grupach. Dialogi mogą zawierać różne formy 
pozdrowień, pogodę, pochodzenie odwiedzających, itp. Trener wspiera ich nowymi wyrażeniami i zapisuje je. 
 

✓ 2. Zajęcia dydaktyczne:  
Słuchacze są proszeni o odwiedzenie strony internetowej muzeum w Wielkiej Brytanii , na przykład The 
Beamish Museum i porównania jej ze stroną internetową ich własnego muzeum. Słowa związane z biletami, 
taryfami i zasadami wstępu są podświetlane przez trenera. Używając tych słów, uczący się odgrywają rolę w 
sytuacji, gdy gość przyjeżdża, jest witany, kupuje bilet, a następnie wchodzi do muzeum. Aby lepiej poznać 
słownictwo związane z biletami, słuchacze przechodzą prez zakup biletów online, aż do strony z płatnościami, 
nie płacąc za nie. Powinno to pomóc im zapamiętać ważne słowa.  
 

✓ 3. Działania podsumowujące:  
W parach słuchacze tworzą i zapisują dialogi między gościem a pracownikiem muzeum. Powinny one 
obejmować pozdrowienia, małą rozmowę, dyskusję na temat różnych taryf, zakup biletu oraz wskazanie 
miejsca rozpoczęcia wizyty. 
 
 

 

http://www.beamish.org.uk/plan-your-visit/
http://www.beamish.org.uk/plan-your-visit/


 

 

 

Wspierane przez narzędzie elektroniczne:  
W tej lekcji narzędziem online jest prawdziwa strona muzeum, którą można studiować 
 i porównywać z własną stroną internetową muzeum. Należy ją dobrze zrozumieć a tłumaczenie Google 
powinno być używane tylko w ostateczności. Strony internetowe innych muzeów mogą być przeanalizowane 
w ten sam sposób.  

Wskazówki dodatkowe: 
 

✓ W tym miejscu nauczyciel może dodać notatki na temat tego, co poszło dobrze, a co można by zmienić 
 lub poprawić na następny raz. Ma to na celu zapewnienie ciągłej poprawy treści kursu i jego przebiegu, 
 ale także pomóc w przypadku konieczności zastępstwa. 

 

 

 


