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Przedmiot: Język angielski ogólny 

Klasa: dowolna klasa I-IV Liceum ogólnokształcącego lub I-V Technikum 

Czas: 1-2 lekcje (45-90 minut) 

Temat: Jak rozpoznać i zatrzymać rozpowszechnianie fake newsów. 

Środki dydaktyczne: ankieta Answergarden, quiz Kahoot!, zadanie typu dopasowywanie 

Wordwall, materiał do kopiowania – quiz pojęć związanych z fake newsami. 

 

 

Cele ogólne: 

 kształcenie umiejętności rozpoznawania fake newsów. 

Cele szczegółowe: 

 uczeń potrafi zdefiniować pojęcie „fake news”; 

 uczeń dokonuje selekcji informacji i potrafi rozpoznać i zweryfikować nieprawdziwe 

informacje; 

 uczeń potrafi przedstawić krótkie informacje o sobie na forum klasy; 

 uczeń potrafi świadomie i bezpiecznie korzystać z mediów; 

 uczeń zna pojęcia związane z fake newsami. 

 

Formy pracy: praca w parach, grupach, praca samodzielna. 

Metody pracy: burza mózgów – pojęcie fake news, dopasowywanie – pojęcia związane z fake 

newsami, dyskusja – rozmowa sterowana – odpowiedź na pytanie. 

 

Przebieg lekcji: 

1. Burza mózgów – przygotowanie definicji „fake news” w aplikacji Answergarden oraz 

krótka dyskusja. (6 min.) 

2. Przygotowanie i przedstawianie krótkich informacji o sobie (2-3 zdania) zawierających 

wytyczne nauczyciela (zainteresowania, opinie na omawiamy niedawno temat lub 

wybrana struktura gramatyczna), z których jedna jest nieprawdziwa. Uczniowie 

zgadują które informacje nie są prawdziwe. Dyskusja - czy łatwo rozpoznać kłamstwo? 

czy łatwo oszukać innych? etc (14 min.) 

3. Multimedialny quiz Kahoot! dotyczący zagadnień związanych z fake newsami. 

Uczniowie grają w quiz, a nauczyciel krótko omawia każde zagadnienie. (10 min.) 

4. Zadanie typu dopasowywanie – uczniowie grają w quiz multimedialny Wordwall lub 

dopasowują pojęcia (materiały do kopiowania które należy rozciąć i rozdać uczniom 

podzielonym na kilkuosobowe grupy - poniżej). Na koniec zadania nauczyciel 

wspólnie z uczniami rozwiązuje quizu multimedialny w celu utrwalenia wiedzy. (10 

min.) 

5. Zadanie domowe - przygotowanie jednej informacji w języku angielskim w dwóch 

wersjach: prawdziwej i sfałszowanej z wykorzystaniem internetu, do sprawdzenia na 

kolejnej lekcji (3 min.) 

 

 

 

 

 

 

 

https://answergarden.ch/create
https://create.kahoot.it/share/fake-news-help/7fd14b72-c241-412c-932d-a6fb92e7bfa7
https://wordwall.net/pl/resource/10931054
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Załącznik – zadanie typu matching do quizu na Wordwall (10 pojęć związanych z fake 

newsami). 

 

credible sources written by someone who is an expert in their 

discipline 

fake news false information created to deceive and mislead 

clickbait a headline designed to attract as many clicks as 

possible 

deepfake false videos created with the use of artificial 

technology 

fact-checking verifying factual information to promote accuracy 

and knowledge 

trolling posting controversial comments to provoke an 

emotional reaction 

framing the perspective from which a news story is told 

misinformation fake information that is spread without the 

intention to harm 

disinformation fake information that is spread to cause harm 

malinformation genuine information that is spread to harm a 

person or reputation 
 


