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SCENARIUSZ ZAJĘĆ 
z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

inspirowany filmem 



Temat: 
Rex – The Royal Dog invites us 

to the world of English.

Etap kształcenia: 
edukacja wczesnoszkolna, klasa 2–3

Czas trwania zajęć: 
45 minut / 90 minut

Podstawa programowa:
 1. 1) 2) i 11); 2. 1) 2) i 3); 3. 1) i 2); 4. 1) i 2); 

5. 1) 2) i 3); 6. 1), 2) 3) i 5); 7.; 8. i 10.
  

SCENARIUSZ ZAJĘĆ 
z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

inspirowany filmem

Opracowanie:
Katarzyna Mierzyńska
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Cele ogólne: 

• doskonalenie umiejętności pracy z tekstem 

• doskonalenie uważnego słuchania i rozumienia wysłuchanego tekstu 

• uczenie kreatywnego myślenia 

• kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji, argumentacji 

• praca indywidualna, w parach i w grupie

Środki dydaktyczne:

• kserokopie karty pracy dołączonej do scenariusza

• plakat

• zwiastun filmu

• tablica

Cele szczegółowe:
Uczeń układa wydarzenia w odpowiedniej kolejności chronologicznej, wypowiada się na temat  
filmu, potrafi wskazać głównych bohaterów, opisuje zwierzęta korzystając ze słownika oraz  
obejrzanego filmu, odpowiada na pytania odnoszące się do treści utworu; wymienia pozytywne  
i negatywne cechy bohaterów.

Metody:
Słowno-poglądowa, problemowa działań praktycznych, pogadanka.

Formy:
Indywidualna, zbiorowa, grupowa.
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Przebieg zajęć:

Przywitaj uczniów i rozpocznij lekcję piosenką lub rymowanką, którą dzieci poznały na jednej  
z poprzednich lekcji, zachęć ich do wspólnej zabawy i ruchu. Być może uczniowie znają piosenkę  
o psie lub innym zwierzęciu, Londynie lub przyjaźni, wtedy ją zaproponuj:
Let’s sing a song. 
albo 
Do you remember the song about …

Gdy po zakończonej rozgrzewce dzieci usiądą, pokaż im plakat filmu Corgi, psiak Królowej.
Jeśli masz dostęp do internetu możesz wyświetlić dzieciom fragment zwiastuna filmu: 
po polsku: https://www.youtube.com/watch?v=vtAKIUjtQ1A 
lub po angielsku: https://www.youtube.com/watch?v=riIPhs80ARk 

Następnie pokaż dzieciom zdjęcie Rexa i zainicjuj rozmowę o filmie. 
Zapytaj, czy dzieciom podobał się film: 
Do you like the film? Why/Why not? 
Wskaż na zdjęcie lub kadr z filmu i zapytaj: 
Who is it? 
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Możesz również na tablicy zapisać zdanie:  
Rex is a top dog. 
i dopytaj, co – zdaniem dzieci – znaczy to zdanie.
Następnie zadaj uczniom pytanie: 
Where does Rex live? 
i zachęć ich, by odpowiadali pełnym zdaniem: 
He lives in London (in the Buckingham Palace). 
Akceptuj również krótsze odpowiedzi: 
In London. 
lub  
In the Buckingham Palace. 

Dobrze, by uczniowie odpowiedzieli pełnym zdaniem: 
This is a puppy. 
albo 
This is a dog. 
Jeśli uczniowie odpowiedzą: 
This is Rex.
dopowiedz: 
Yes, you’re right. Rex is a dog. A special dog. 
He is a royal dog. 
lub 
He is the Queen’s dog. 
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Możesz jeszcze raz podkreślić, że akcja filmu toczy się we współczesnym Londynie, w Pałacu Buckingham, 
tam gdzie mieszka królowa Elżbieta II: 
Yes, you are right. Rex lives in London in the Buckingham Palace. 
Dodaj również, że Rex to pies rasy corgi: 
Rex is a corgi. The Queen loves corgies. They are her favourite dogs. 
Przybliż również dzieciom, co to za rasa.

Welsh corgi wywodzą się od psów należących do Celtów, którzy dotarli na Wyspy Brytyjskie jeszcze przed naszą erą. Znane są dwie rasy – cardigan  
(pochodzący z hrabstwa Cardiganshire) i pembroke, który wziął swoją nazwę od hrabstwa Pembrokeshire w południowo-zachodniej Walii.

Prawdopodobnie słowo „corgi” powstało z połączenia „cor” (karzeł) i „gi” (pies) i oznacza po prostu małego psa. Może też mieć związek z „cur” (stróżować) 
lub „corlan gi”, które w języku walijskim oznacza psa z zagrody dla owiec.

Z rasą tą związanych jest wiele legend. Jedna z nich opowiada o wróżkach, które dawno temu żyły w Walii. Dosiadały dziwnych wierzchowców – małych, 
z krótkimi łapkami, sterczącymi uszami i długimi lisimi pyskami. Gdy chłopi pochłonięci codziennymi obowiązkami zapomnieli o świecie czarów, wróżki 
zniknęły z ich życia na zawsze. Zostawiły im jednak na pamiątkę swoje czworonogi.

Welsh corgi pembroke to psiaki niezwykle przyjacielskie, bystre i wesołe, choć niekiedy dość szczekliwe. Mają silny instynkt stadny i dlatego zazwyczaj  
trzymają się blisko rodziny, lubią się też włóczyć. Są cierpliwe, dlatego to świetni towarzysze dziecięcych zabaw. Dobrze wychowane corgi zazwyczaj bez  
problemu dogadują się też z innymi psiakami. Kiedy zaś któryś z nich jest zaatakowany – nie pozostanie dłużny. Czasami dochodzi do konfliktów pomiędzy 
osobnikami tej samej płci, zwłaszcza jeśli mieszkają pod jednym dachem. W stosunku do małych zwierząt domowych pembroke jest tolerancyjny.  
Corgi nie lubią się nudzić, uwielbiają za to biegać, dzięki czemu – jeśli się o nie dobrze troszczy – potrafią zachować dobrą kondycję.

Źródło: www.psy.pl
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Rozdaj dzieciom karty pracy. Wskaż zadanie pierwsze i powiedz: 
Look at the pictures and put them in the correct order. 

Dzieci indywidualnie układają zdjęcia w odpowiedniej kolejności. Kiedy uczniowie skończą robić  
zadanie, poproś ochotnika o zapisanie na tablicy liter w odpowiedniej kolejności. Jeżeli uczniowie 
wiedzą, jak wymawia się poszczególne litery alfabetu, niech wymawiają je po angielsku.

Upewnij się, że każdy uczeń ma parę. Uczniowie najpierw pracują indywidualnie, a potem z kolegą/
koleżanką z ławki. Powiedz dzieciom: 
Look at the picture, read the text and choose the correct answer. 

Upewnij się, że uczniowie znają i pamiętają poszczególne słówka. Jeśli do tej pory któreś słówko nie 
pojawiło się na lekcjach angielskiego (np. happy, sad, angry, confused), wprowadź je przed przystąpie-
niem do samodzielnego wykonywania ćwiczenia. Możesz wspomóc się rysując na tablicy proste emo-
tikonki, podpisując je właściwymi przymiotnikami. Uczniowie czytają tekst, zakreślają odpowiedzi,  
a potem w parach porównują, czy mają takie same odpowiedzi. Na koniec ochotnicy czytają po jednym 
zdaniu. Możesz również poprosić jednego z uczniów, by opisał z pamięci widniejące na obrazku pieski. 

Odpowiedzi: I; E; G; C; D; B; F; A; H
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Jeżeli realizujesz ten scenariusz na dwóch jednostkach lekcyjnych, poproś uczniów, aby zakryli  
tekst pod ilustracją, i w parach nawzajem opisali sobie przedstawione postaci. Jeżeli twoi uczniowie 
potrafią samodzielnie układać pytania, poproś ich, by w parach na przemian zadawali sobie pytania  
i odpowiadali na nie.

Odpowiedzi: 1 happy; 2 white and orange; 3 short; 4 big; 5 confused; 6 big; 7 white; 8 long

Możliwe odpowiedzi: 1. There are 775 rooms. 2. The Queen Elizabeth II with her family. 3. Yes, it is. 4. People can visit  
the palace in August and September. 5. These are guards. 6. They wear big black hats, red coats and black trousers.

Przeczytaj tekst na głos, upewnij się, że uczniowie go rozumieją, w razie potrzeby objaśnij nieznane 
słownictwo. Przeczytaj jeszcze raz tekst po jednym zdaniu, a uczniowie powtarzają, ćwicząc wymowę. 
Następnie poproś ich, by w zeszytach odpowiedzieli pisemnie na pytania pod tekstem. Uczniowie mogą 
pracować w parach. Kiedy uczniowie odpowiadają na pytania, chodź po klasie i sprawdzaj poprawność 
zdań i zapisu poszczególnych wyrazów. Kiedy uczniowie już skończą pisać zdania, sprawdź je jeszcze 
raz prosząc ochotników o przeczytanie zdań.

Na koniec, poproś, by uczniowie w domu narysowali ulubioną scenę z filmu, ochotnicy mogą też opisać 
rysunek jednym zdaniem. Możesz na następnej lekcji zrobić wystawę tych prac.
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Look at the pictures and put them in the correct order.

The correct order: ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___ .

A

D

G

B

E

H

C

F

I
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Look at the picture, read the text and choose the correct answers.

Rex is in love and he is very  1happy / sad. His fur is  2white and orange /  purple and orange. 
Rex’s legs are 3long / short but he has got 4tiny / big ears. Wanda is 5angry / confused. 
Her eyes are 6big / small. She has got 7white and brown / red and white fur. Wanda’s ears 

are 8short / long.
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Read the texts and answer the questions.

Buckingham Palace is a huge building with 775 rooms. It is the London home of the Queen Elizabeth II. 
The queen and her family live in the palace for some of the year. Sometimes it is also used for important 
meetings and events. Tourists can visit the palace in August and September. And these are the guards. 
They have got special uniforms. They wear big black hats, red coats and black trousers. 

1. How many rooms are there in Buckingham Palace?  

 _________________________________________________________________________________________________

2. Who lives there?      

 _________________________________________________________________________________________________

3. Are there important meetings and events in the palace?   

 _________________________________________________________________________________________________

4. When can people visit  Buckingham Palace?    

 _________________________________________________________________________________________________

5. Who are these people with black hats?    

 _________________________________________________________________________________________________

6. What do the guards wear?

 _________________________________________________________________________________________________ 
 



ZYCIE PIESKIE JEST KRÓLEWSKIE!
.

W KINACH OD 1 MARCA

RAFAŁ 
ZAWIERUCHA

PIOTR 
GŁOWACKI
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