
 

 

 

Scenariusz  zajęć rewalidacji rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne uczniów 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych z elementami języka angielskiego 

Cel ogólny: rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych poprzez zwiększenie ciekawości wobec 

kultury innego państwa,  elementy języka angielskiego (wzbogacanie słownika biernego i czynnego). 

Cele szczegółowe:  

 uczeń wyraża chęć poznania innej kultury, dzielenie się doświadczeniami; 

 wskazuje różnice i podobieństwa między naszą kulturą a kulturą innego kraju; 

 wzbogaca swój słownik języka angielskiego o nowe słówka; 

 ćwiczy czytanie oraz słuchania  ze zrozumieniem oraz umiejętność formułowania wypowiedzi 

ustnych. 

Środki dydaktyczne: 

 komputer z dostępem do Internetu; 

 strony internetowe: https://pl.wikipedia.org/wiki/Malta; 

 filmy ( w języku angielskim): 
https://www.youtube.com/watch?v=cMCCE-gzrSc   najpiękniejsze miejsca na Malcie 

                https://www.youtube.com/watch?v=ccLe5eaO8ls tradycyjne maltańskie potrawy; 

 materiały i ćwiczenia pozyskane  przez nauczyciela podczas kursu językowego. 

Czas trwania :60 minut  

Liczba uczestników: zajęcia indywidualne  

Przebieg zajęć: 

1.Nauczyciel dzieli się z uczniem swoimi doświadczeniami związanymi z pobytem na Malcie,    
prezentuje zdjęcia związane z pobytem ( archiwum prywatne), odpowiada na pytania ucznia. 

2.Zapoznaje ucznia z przykładami edukacyjnych stron internetowych, na których znajdują się 
informację o Malcie, położeniu,  historii kraju. 

3.Przedstawia  filmu w języku angielskim Amazing places to visit In Malta. 

4.Uczeń opowiada o swoich odczuciach związanych z obejrzanym filmem, czy chciałby odwiedzić 
przedstawione miejsca, czy są one dla niego ciekawe i inspirujące, czy różnią się od miejsc, które 
można zwiedzić w Polsce. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Malta
https://www.youtube.com/watch?v=cMCCE-gzrSc
https://www.youtube.com/watch?v=ccLe5eaO8ls


 

 5. Nauczyciel prezentuje   film Tradicional Maltese Food-Malta Gozo Traditional food- traditional    
dishes. 

6.Uczeń na podstawie obejrzanego filmu  oraz przy pomocy słownika języka angielskiego wypełnia 
brakujące słówka w ćwiczeniu: 

Read the text about Maltese food and fill In the gaps using these words 

 

 
seafood                          dishes                First                                I                            We 
 
timpana                          Various              Timpana                        dishes                   You 
 
These                              island                for                                   If                            them 
 
diet                                  If                        beans                             Cheese                  dessert 
 
We                                  One                     Catch                             oil                         oven 
 
delicious 
 

 

 I come from  Malta, a country where people really enjoy their food. Despite the country’s small size, 
we have a huge variety of delicious    _______________ would like to tell you a bit about some 
of_______________    ____________ of all, Malta is an island surrounded by the Mediterranean, and 
so it is only natural that we eat a lot of_______________.    ___________ of the most popular dishes 
is called torta tal-lamipuki. This basically a pie filled with local fish called lampuka, which has been  
cut up and fried, then mixed  with onions, olives, tomatoes and other vegetables. It’s absolutely 
______________.  _________ also eat a lot of pasta and every Maltese person loves a plate of 
______________ .   __________ meats are mixed with eggs, tomatoes and pasta such as macaroni, 
then wrapped in pastry and baked in the _________.   _________a dish that is very high in calories , 
so you should avoid it if you are on a ________.    __________do, of course, have some lighter 
_________ you don’t eat meat or fish and are trying to avoid pasta, you should try bigilla, a spread 
made with broad ________. ______ might also like to try hobz biz-zejt, a popular snack which 
consists simply of bread covered with tomatoes, olives, capers and ________.   _________ is used in 
both sweet and savoury dishes, and Maltese cheese, especially the local ricotta, in wonderful 
covered in honey and nuts and eaten as a __________. ______ you don’t have a sweet tooth, but still  
enjoy cheese, you ought to try pastizzi, little cheese pies which are sold in bakeries all over the 
_________. _________ are just a few of the wonderful dishes you would find if you came to Malta. 
So, what are you waiting _______? ________ a plane tomorrow and visit Malta, home to some of the 
best food in the word ! 

7. Podsumowanie zajęć, uczeń dzieli się z nauczycielem swoimi wrażeniami I odczuciami związanym z 
przebiegiem zajęć, opowiada o tym co zapamiętał, co go szczególnie zainteresowało. 
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