
 



 

SCENARIUSZ TYGODNIA BRYTYJSKIEGO 

 

Data:  

Temat: Welcome to United Kingdom!/ Witamy w Zjednoczonym Królestwie! 

Kompetencje:   - porozumiewanie się w językach obcych 

                            - świadomość i ekspresja kulturalna 

Cele ogólne: 

- poznanie charakterystycznych cech wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej :Wielkiej Brytanii.   

- budowanie i rozwijanie zainteresowań innymi krajami europejskimi.  

– kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania z innymi dziećmi w zabawach i prostych sytuacjach zadaniowych 

 

Cele szczegółowe: 

 

- poznaje charakterystyczne budynki i atrakcje turystyczne Wielkiej Brytanii (w Szkocji, Anglii, Walii i Irlandii) 

- poznaje zwyczaje panujące w Wielkiej Brytanii 

- potrafi się przedstawić 

- rozwija wyobraźnię i kreatywność 

- uważnie słucha opowiadania 

- wykonuje pracę plastyczną 

- nazywa kolory flagi Wielkiej Brytanii 

- współdziała w zabawie 

 

Metody: TPR, The Natural Approach, The Audiolingual Method 



 

Techniki: prezentacja, opowiadanie, drama, praca plastyczna, piosenka 

 

Formy: indywidualna, zbiorowa, grupowa 

 

Pomoce dydaktyczne: suknia królowej, filiżanki, dzbanek, talerzyki, stolik, papierowe korony, nożyczki, kredki, klej, tekturowy 

double-decker bus, książka o Londynie, figurki zabytków, mapa Londynu, flaga Wielkiej Brytanii, karty obrazkowe z symbolami 

londyńskimi, 4 kartki A3, gra planszowa, książka „Paddington”, maskotka „Paddington”, szklana kula, zagadki, tablica 

multimedialna, domino drewniane „Paddington”, klocki, dzwonek hotelowy, paszporty dla każdego dziecka „British Week 

Passport”, naklejki. 

 

Wystawa w holu: puzzle 3D „Tower Bridge”, flagi, mapa, girlanda, miś, puszki z herbatą i ciasteczkami, mini-dudy. 

 

Przebieg zajęć:  

 

1. dzień (8.04.) „Tea time with the Queen” 

 

Podczas zajęć języka angielskiego do każdej grupy przychodzi nauczycielka przebrana za królową. W każdej sali jest 

przygotowany stolik z filiżankami, dzbankiem i talerzykami. Królowa siada i opowiada o sobie i swoim pałacu oraz odpowiada 

na pytania dzieci. Następnie zaprasza każde dziecko do stolika i rozmawia z nim przy herbacie zadając pytania typu: 

„What’s your name?” 

„How are you today?” 

„What’s your favourite animal?” 

„What’s your favourite colour?” 

 

Po rozmowie dzieci żegnają Królową. Królowa wychodzi, a dzieci siadają przy stolikach. Po chwili nauczyciel wchodzi do sali i 

tłumaczy dzieciom, co będą wykonywać w związku z wizytą królowej. Zadaniem dzieci jest wykonanie i udekorowanie korony z 

papieru według własnego pomysłu. 

 



2. dzień (9.04) „London trip” 

 

Podczas zajęć angielskiego w każdej grupie nauczyciel czyta bajkę o Londynie ”Around the World- London”, następnie 

rozkłada na podłodze mapę miasta i figurki najważniejszych atrakcji turystycznych Londynu.  zostają przeprowadzone 

następujące zabawy i gry językowe. 

 Zabawa językowa z kartami obrazkowymi „Quietly/ Loudly”- powtarzanie nazw symboli londyńskich najpierw cicho, 

później głośno. 

 Gra językowa „London board game”- nazywanie symboli londyńskich i atrakcji turystycznych. 

 Zabawa językowo-ruchowa „London trip by double-decker bus” : Nauczyciel rozwiesza w różnych częściach sali zabytki 

Londynu oraz przynosi tekturowy autobus. Dzieci podróżują autobusem w dwóch grupach po 10 osób. Nauczyciel 

wypowiada nazwę budowli, a dzieci jadą tam autobusem. Po ukończeniu zadania przez dwie grupy, nauczyciel robi 

pamiątkowe zdjęcie przedszkolakom w autobusie. 

 

3. dzień (10.04) „ Welcome to UK- England, Scotland, Wales and Ireland” 

Na zajęciach j. angielskiego nauczyciel opowiada o Szkocji, Walii, Anglii i Irlandii oraz o ich symbolach korzystając z prezentacji 

multimedialnej. Następnie dzieci grają w grę interaktywną „Learning Apps- UK Memory game”.  

 

Wszystkie grupy spotykają się w Sali, gdzie ma odbyć się quiz wiedzy o Zjednoczonym Królestwie.  

Zasady quizu: Chętne dzieci losują zagadki ze szklanej kuli. Wszystkie dzieci próbują odpowiedzieć. Za poprawną odpowiedź 

nauczyciel daje dzieciom naklejki .  

Następnie dzieci śpiewają piosenkę „London Bridge is falling down”. 

 
London Bridge is falling down, 

Falling down, falling down. 

London Bridge is falling down, My fair lady. 

Build it up with sticks & stones, 

sticks & stones, sticks & stones, 

Build it up with sticks & stones,, My fair lady. 

Sticks & stones will all fall down, 

All fall down, all fall down 

Sticks & stones will all fall down, My fair lady. 

Build it up with wood & clay 



Wood & clay, wood & clay 

\Build it up with wood & clay My fair lady. 

Wood and clay will wash away, 

Wash away, wash away, 

Wood and clay will wash away, My fair Lady. 

Build it up with iron and steel, 

Iron and steel, iron and steel, 

Build it up with iron and steel, My fair Lady. 

Iron and steel will bend and bow, 

Bend and bow, bend and bow, 

Iron and steel will bend and bow, My fair Lady. 

London Bridge is falling down, 

Falling down, falling down. 

London Bridge is falling down, My fair lady. 

 

Następnie żegnają się i udają się do swoich sal, gdzie wykonują pracę plastyczną-flagę w formacie A3. 

 

4. dzień (11.04) „Day with Paddington Bear” 

 

Na zajęciach w każdej grupie dzieci w kole witają się z gościem- misiem Paddingtonem. Nauczyciel, opowiada o misiu i czyta 

książkę M. Bonda o przygodach misia. Następnie zadaje pytania do opowiadania:  

 

„What kind of a bear is Paddington?” 

„What is Paddington wearing?” 

„What does Paddington like very much?” 

„What happend in the story?” 

 

Po rozmowie dzieci grają w grę „Paddington domino”, nazywając kolory i przedmioty związane z misiem. 

 

Słoneczka uczestniczą w quizie na temat bajki. Dzieci są podzielone na trzy drużyny, kto pierwszy z każdej grup dobiegnie do 

dzwonka i odpowie prawidłowo na pytanie otrzymuje 1 klocek. Drużyna, która zdobędzie najwięcej klocków otrzyma medal z 

Paddingtonem. 

 



Po obiedzie dzieci spotykają się w sali Nutek i oglądają film pt. „Paddington”. 

 

5. dzień (12.04) 

 

Przywitanie oraz zabawy i gry językowe na temat symboli Wielkiej Brytanii.  

Poszukiwanie symboli brytyjskich na terenie przedszkolnym.  

Oglądnie filmu pt. „Paddington 2” i słodki poczęstunek w brytyjskiej formie „tea & biscuits”. 

 

Pod koniec każdego dnia dzieci otrzymują naklejki podsumowujące do swojego paszportu. Na zakończenie całego tygodnia i 

zebraniu naklejek zabierają paszport na pamiątkę do domu. 

 

 

                                                                                              


