
 

Temat: A brief history of video games. (Krótka historia gier video.) 

Klasa 1 Technikum (przedmiot: Język obcy zawodowy), poziom podstawowy 

 

Cele dla uczniów: 

 rozwijanie umiejętności mówienia z wykorzystaniem słownictwa związanego              

z technologią informacyjną, 

 udoskonalanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem poprzez oglądanie krótkiego 

filmiku pt. A brief history of video games udostępnionego przez nauczyciela za 

pomocą aplikacji TED – Ed, 

 wykorzystywanie wiedzy ogólnej z zakresu podstawowych pojęć informatycznych 

oraz czasów gramatycznych, głównie Past Simple, Past Continuous, Present Simple                     

i Present Continuous,  

 praca w parach podczas wykonywania zadań językowych, 

 rozwijanie wiedzy związanej z grami video 

 

Metody i formy pracy: 

 wykorzystanie elementów CLIL (język angielski + informatyka), 

 ćwiczenia komunikacyjne typu dyskusja, ćwiczenia komunikacyjne oparte na filmiku 

(speaking activities based on the video),  

 praca indywidualna, praca w parach, praca z całą grupą  

 

Środki dydaktyczne: 

 nagranie video (z zasobów internetowych TED-Ed), 

 karta pracy przygotowana wcześniej przez nauczyciela z wykorzystaniem strony 

internetowej vocab.today (half a crossword) oraz puzzlemaker (word search), 

 sala z dostępem do ekranu projektora lub tablicy interaktywnej 

 

 

Etap wstępny (lead-in): 

Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, angażując ich w krótką rozmowę na temat 

popularnych gier video/komputerowych. Zadaje pytania, uczniowie odpowiadają                      

i wymieniają się doświadczeniami. Następnie nauczyciel pyta uczniów skąd się wzięły gry 

komputerowe i w ten sposób przechodzi do głównego etapu lekcji. 

 

Ćwiczenie 1: 

Uczniowie oglądają krótki film zatytułowany ‘A brief history of video games’. Następnie 

nauczyciel sprawdza zrozumienie poprzez kontrolne pytania. Uczniowie wykonują również 

zadania przygotowane wcześniej do filmu, np. multiple choice lub open answer questions.                 

 

 

W tym ćwiczeniu nauczyciel korzysta z bogatego źródła informacji jakim jest TED-Ed 

(nauczyciel musi być wcześniej zarejestrowany).  



 

 

Ćwiczenie 2: 

Uczniowie otrzymują karty pracy przygotowane wcześniej przez nauczyciela                             

z wykorzystaniem strony internetowej vocab.today. Uczniowie pracują w parach, a ich 

zadaniem jest uzupełnienie krzyżówki z hasłami związanymi z technologią informacyjną 

(uczniowie poznali słownictwo na wcześniejszych lekcjach). Każda para otrzymuje dwie 

kserówki (Student A i Student B), na których znajdują się różne hasła. Uczniowie muszą 

uzupełnić niewypełnione pola pytając: What’s 5 across? Half a Crossword (IT).pdf 

 

Ćwiczenie 3: 

Uczniowie są podzieleni na czteroosobowe grupy. Uczniowie muszą wyszukać informacje      

w Internecie dotyczące czterech różnych gier komputerowych. Każda osoba w grupie 

sprawdza informacje dotyczące jednej gry i uzupełnia kartę pracy: miejsce i czas powstania, 

rodzaj gry, na czym polega gra. Następnie uczniowie zbierają informacje na temat 

pozostałych gier od osób, które już je mają. Ćwiczenie polega na tym, aby wszyscy uczniowie 

zgromadzili informacje na temat wszystkich czterech gier komputerowych z wykorzystaniem 

poprawnych pytań, np. When and where was the game created? / What kind of game is it? / 

What do you do in this game?  

 

Etap końcowy: 

Nauczyciel podsumowuje lekcję, chwali uczniów za pracę i wynagradza aktywność plusami. 

W celu podsumowania, nauczyciel zadaje 2 – 3 pytania dotyczące celów lekcji.  

 

Praca domowa: 

W ramach powtórki słownictwa związanego z technologią informacyjną uczniowie otrzymują 

kartę pracy (wordsearching) przygotowaną przez nauczyciela za pomocą puzzlemaker. 

Information Technology word search.pdf 
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Exercise 1. 

Students are going to watch a short film “A brief history of video games” (4:45 min.) taken 

from TED-Ed (the teacher needs to have an account on TED-Ed). Later on, they are supposed 

to answer some questions checking understanding of the film (the questions are available on 

TED-Ed): 

1. Who uses video games? 

a) scientists 

b) military 

c) people like you and me 

d) all of the above 

2. ________, the inventor of the first game console, is also known as the father of video 

games. 

a) Ralph Baer 

b) Elon Musk 

c) Nikola Tesla 

d) Fusajiro Yamauchi 

3. In 1972, the very first home video game console called _______ was released. 

a) Atari 

b) Odyssey 

c) Pong 

d) Nintendo 

4. Pac-Man arcade game earned revenue of over ________ during the first year of its release 

a) $24 

b) $1 million 

c) $1 billion 

d) $100 billion 

5. Damsel in distress is a very common storyline in video games. 

a) true 

b) false 

 



 

 

6. What kind of a person was most likely to develop an interest in video games in the 50s, 60s 

and 70s? Why? 

7. It took a while for video games to catch on. What factors do you think contribute to 

whether or not a new technology catches on? 

 

Exercise 2. 

The second exercise can be found here: 

A brief history of video games - Exercise 2 (.pdf) 
 

Exercise 3. 

Students work in groups of four where they have to complete the table with the information 

about four popular games, e.g. Minecraft, Spider-Man, Fortnite and Call of Duty. Each 

Student in the group has to find information about one game. Later on, working in their 

groups Students have to complete all the missing information about other games. For this 

reason Teacher lets Students use the Internet. The Teacher monitors Students’ work.  

 

 

 

Minecraft Spider-Man Fortnite Call of Duty 

 

1.the date and 

birthplace of the 

game 

    

 

2.kind/type of 

game 

 

    

 

3.how to play 

this game/what 

you do in the 

game 

 

 

    

 

 

https://zseil.edu.pl/new/wp-content/uploads/2022/01/Exercise-2-half-a-crossword-vocab.today_.pdf

