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SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOŁA NAUKOWEGO LINGWISTYCZNEGO
prowadzonego w ramach projektu Uczeń OnLine
1.

Autor: Maciej Adamski

2.

Grupa docelowa: poziom elementarny to przed-średnio zaawansowanego

3.

Liczba godzin: 2

4.

Temat zajęć: Dzień św. Patryka

5.

Cele zajęć:

6.



zapoznanie uczniów ze zwyczajami i kulturą irlandzką



ćwiczenie umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem



ćwiczenie umiejętności wypowiadania sie ustnie i na piśmie



rozszerzanie zasobu słownictwa

Metody i techniki pracy: prezentacja, dyskusja, czytanie i słuchanie ze zrozumieniem, wypowiedź
ustna i pisemna.

7.

Materiały i pomoce dydaktyczne: teksty, filmy video, rzutnik multimedialny, netbook, strony
internetowe wykorzystane podczas lekcji:

http://www.youtube.com/watch?v=2iUPb7y0hgE,
http://www.youtube.com/watch?v=o3rehq9HCWI,
http://www.youtube.com/watch?v=uqqehfbqFPs
http://www.macmillan.pl/index.php/culture-cafeteria/1037-saint-patricks-day
8. Literatura:
Tekst zadań do punktu 9/8
Karta dla ucznia- Fakty na temat dnia św. Patryka
1. St. Patrick’s Day is celebrated in different places around the world. How much do you
know about St. Patrick and Irish culture? Complete the sentences with the words in
the box.

Harp
Chicago potatoes
2 orange
March

Dublin

4.5

Boston

pot of gold

70

shamrock

1. The population of the Republic of Ireland is ............................ million.
2. There are ............................ official languages in the Republic of Ireland.
3. The national flag of the Republic of Ireland is green, white and ............................ .
4. St. Patrick’s Day is on ............................ 17th.
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5. A traditional St. Patrick’s Day meal consists of ............................ and cabbage.
6. The first St. Patrick’s day parade took place in ............................ .
7. On St. Patrick’s day the river is coloured green in ............................ .
8. The ............................ is a plant that brings luck.
9. The national emblem of Ireland is the ............................ .
10. ............................ is the capital of the Republic of Ireland.
11. Leprechauns are about ............................ cm tall.
12. If you catch a leprechaun, he has to show you where he keeps his ............................ .
2. Read the texts to check your answers to Activity 1.
Ireland
Ireland is an island situated in the north-west of Europe. It is divided into the Republic of
Ireland, which people often refer to as Ireland, and Northern Ireland. The population of the
Republic of Ireland is 4.5 million. There are two official languages in the Republic of Ireland:
English and Irish. The national flag is green, white and orange.
St. Patrick
He is a patron saint of Ireland, but he was born in Britain at the end of the 4th century. When
he was young, he was sold as a slave in Ireland. Then he escaped to France where he lived at
a monastery. He later returned to Ireland and taught people about Christianity. St. Patrick died
on March 17th. The date of his death was chosen for St. Patrick’s Day.
St. Patrick’s Day in Ireland
In Ireland, St. Patrick’s Day is a religious holiday. People attend church services and eat a
traditional meal of potatoes and cabbage. A four-day long St. Patrick’s Day Festival takes
place in Dublin, the capital of the Republic of Ireland. There is a parade, music and fireworks.
St. Patrick’s Day in the USA
The first St. Patrick’s Day parade was organized in Boston, the USA. More than a hundred
American cities hold St. Patrick’s Day parades. Participants wear green clothes as green is the
popular colour of Ireland. Even the river in Chicago is coloured green on St. Patrick’s Day.
Irish symbols
The most famous Irish symbol is the shamrock, which is a small plant with three leaves. Irish
people believe that it brings good luck. Ireland’s national emblem is the harp, which you can
see for instance onthe Irish euro coin.
Leprechauns
These are little creatures from Irish legends and you can see them on St. Patrick’s Day
greeting cards. Leprechauns are about 70 cm tall. They are rich and keep their pot of gold in
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secret places. If you catch a leprechaun, he has to show you where he keeps his gold.
However, if you turn your eyes away even for a second, the leprechaun will run away

9.

Przebieg zajęć:

1) Nauczyciel przedstawia krótki film bez komentarza prezentujący widok Irlandii z lotu
ptaka „Ireland - Flying through the country”
(http://www.youtube.com/watch?v=2iUPb7y0hgE ). Następnie pyta uczniów czy
wiedzą jaki to kraj.
2) N-l pyta uczniów co wiedzą na temat Irlandii. Np. What is Ireland famous about?
What is the capital of Ireland? Do you know any Irish singers or bands? Do you know
the names of Irish writers?
3) Nauczyciel pyta uczniów: Who was st. Patrick? Jeśli uczniowie nie wiedzą pomaga im
podając ogólne informacje. Następnie wprowadza słownictwo przydatne do
oglądania filmu: clover, shamrock, fiddle, dye, convert, Christianity, cross
4) Uczniowie oglądają film dotyczący św. Patryka
(http://www.youtube.com/watch?v=o3rehq9HCWI). W trakcie oglądania muszą
odpowiedzieć na pytania typu True/ False dotyczące oglądanego filmu.
a. St. Patrick lived in 4th century
b. St. Partick died on the 17th of May 462.
c. On St. Patrick’s day Irish people eat cabbage.
d. In New York the river is coloured ( dyed) green on St. Patrick’s Day.
e. Shamrock is the national symbol of Ireland.
f. The Leprechaun is a small creature playing trick on people.
g. St. Patrick came from France.
h. St. Patrick was kidnapped by the pirates.
5) N-l sprawdza rozwiązania, jeśli potrzeba zwraca uwagę na poszczególne elementy
filmu i uczniowie oglądają film raz jeszcze.
6) N-l przechodzi o kolejnego krótkiego filmu dotyczącego Irlandii i dnia św. Patryka
(http://www.youtube.com/watch?v=uqqehfbqFPs)
Przed oglądaniem n-l zapisuje pytania:
a. Where is St. Patrick’s day celebrated?
b. Who wears shamrock on the 17th of March?
c. In what cities there are big parades on 17th of March?
d. What do people do at the parades?
7) Uczniowie odpowiadają na pytania.
8) Nauczyciel rozdaje uczniom materiały z zadaniami dotyczącymi dnia św. Patryka –
(materiały pochodzą ze strony wydawnictwa Macmillan Polska- są do kopiowania dla
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nauczycieli - http://www.macmillan.pl/index.php/culture-cafeteria/1037-saintpatricks-day)
a. Uczniowie wykonują zadanie 1 - uzupełniają zdania dotyczące Irlandii i dnia św.
Patryka podanymi słowami.
b. Uczniowie czytają tekst na temat Irlandii i sprawdzają swoje odpowiedzi z
poprzedniego zadania.
9) N-l pyta uczniów: What is your favourite holiday in Poland? Why?
10) Uczniowie piszą krótkie teksty dotyczące ich ulubionego święta. N-l podaje użyteczne
zwroty: My favourite holiday is....., on that day people in Poland eat/ go/ get/..., I
like it because..., There are parties.....
11) Rekapitulacja – Nauczyciel pyta uczniów, jakie fakty potrafią podać na temat Irlandii i
dnia św. Patryka.
10. Spostrzeżenia po realizacji:
Lekcja wzbudziła zainteresowanie uczniów.

Opcjonalnie można zaprezentować inne filmy

dotyczące Irlandii- na U Tube jest mnóstwo materiału. Warto również dodatkowo zaprezentować
muzykę pochodzącą z Irlandii.

Oświadczam, że scenariusz zajęć nie narusza praw autorskich osób trzecich.
Czytelny podpis……………………………
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