
Let’s talk - conversation cards

Bank pomysłów



Praca z obrazem

Uczniowie patrzą TYLKO na zdjęcia, nie czytają pytań (można zakleić) 
i wybierają jedną (lub więcej) kart, która:

• Odzwierciedla ich dzisiejszy nastrój

• Odnosi się do jakiegoś wydarzenia z ostatniego tygodnia/miesiąca

• Kojarzy im się z czymś ważnym dla nich



OBRAZ + moje doświadczenia
Uczniowie na zasadzie luźnych skojarzeń wybierają 
karty, które odnoszą się do ich dotychczasowych 
doświadczeń i opowiadają o swoich przeżyciach.



OBRAZ + imiona
Układamy karty na 
podłodze/na stole 
i rozdajemy uczniom 
karteczki z imionami osób 
z grupy/klasy. Każdy ma za 
zadanie dopasować imię 
konkretnej osoby do karty, 
która mu się z tą osobą 
kojarzy i uzasadnić swój 
wybór.



Dwie prawdy, 
jedno 
kłamstwo…
Każdy uczeń wybiera trzy 
karty. Dwie są zgodne z jego 
charakterem/
zainteresowaniami/ w jakiś 
sposób spójne z jego życiem, 
a jedna nie. Pozostali 
uczniowie mają za zadnie 
wskazać ‚fałszywą’ kartę 
i uzasadnić swój wybór.



Nieprawdopodobne 
historie

Dzielimy uczniów na 
kilkuosobowe grupy. 
Każda grupa losuje od 3 
do 5 kart. Zadanie polega 
na ułożeniu logicznej 
historii na bazie 
przypadkowo wybranych 
kart. 



OBRAZ plus LEKSYKA



POSZERZANIE SŁOWNICTWA

Uczniowie dostają kartę i tworzą 
mapę wyrazową na bazie danego 
tematu.



Kategorie/tabele/burza mózgów



Opinie/przekonania



Stereotypy



Ułóż pytania

Uczniowie dostają karty z zaklejonymi 
pytaniami. Na podstawie obrazków 
sami układają pytania, które pasują 
do obrazków.







WHAT SHOULD I DO? 

Dzielimy klasę na dwuosobowe 
drużyny. Odpowiadają na te same 
pytania. Jeśli odpowiedzi są takie 
same/podobne – otrzymują 
punkt.



Absurdy i głupoty

a) Przedstawiamy uczniom ten 
sam problem

b) Każda grupa pracuje nad inna 
kartą

Zadaniem każdej grupy jest 
wymyślenie jak najbardziej 
absurdalnej porady i przekonanie 
reszty klasy, że to właśnie ich 
pomysł jest najlepszy i powinien 
zostać wprowadzony w życie.



Mądre rady z niepasującymi słowami

Uczniowie losują kartę, nie 
pokazują jej innym grupom. Każda 
grupa podaje innej trzy dowolne 
słowa. 

Zadanie: Udzielić sensownej 
porady wplatając w wypowiedź te 
trzy słowa. 





Let’s talk + kości opowieści



Uczniowie rzucają kośćmi opowieści 
i odpowiadają na jedno wybrane pytanie tak, 
aby zawrzeć w swojej odpowiedzi słowa/
obrazy/koncepty, które pojawiły się na kostkach.



Napisz/opowiedz historię na bazie karty

Np: ‚rude teacher’ – napisz 
paragraf o tym co ostatnio zrobił 
ten nauczyciel, że tak się 
zdenerwowałeś. Opisz tę sytuację, 
w której zachował się 
niewłaściwie. 



Let’s talk + odgrywanie ról

Idealne ćwiczenie dla osób, które 
nie lubią publicznie prezentować 
swoich opinii.

Przydzielamy uczniom rolę, w 
którą mają się wcielić. 
Przygotowują sobie najpierw 
argumenty, ćwiczą, a potem 
prezentują na forum.



Let’s talk + myślenie analityczne

My friend wants me to go on a 
huge musical festival with him. I 
have heard some warnings about
a possible terrorist attack. I am a 
bit afraid but on the other hand I 
really like that music and I don’t
want to disappoint my friend. 
What should I do? 



Myślenie analityczne

PROS

• It will strengthen my friendship

• I will meet new people

• We will visit new places

• We will travel

• We will have some new
experiences

• It will be an adventure

• We will collect memories

• There will be great music

CONS

• Constant threat

• My family will worry

• What if sth happens…?

• It’s not worth it

• It’s a long travel

• I will be tired

• I could stay home and read a book
instead… ;) 



Let’s talk + funkcje językowe

• Wspólnie tworzymy listę 
zwrotów użytecznych przy 
wyrażaniu swojej opinii

• Podajemy uczniom gotową 
listę/pomoce dydaktyczne ze 
zwrotami (np. Funglish) 



Zwroty na patyczkach od FUNGLISH







Wyrażanie opinii

Elementary

I (really) think that …

I believe (that) …

I’m sure that …

In my opinion / My opinion is …

Pre-intermediate

I agree with …

I feel that …

I guess/imagine …

I have no doubt that / I’m certain that …

I strongly believe that …

I’ve never really thought about this 
before, but …

My personal opinion is that / Personally, 
my opinion is that …

To be honest / In my honest opinion, …



Intermediate
As far as I know, …
I agree with the opinion of …
I could be wrong, but …
I’d definitely say that …
I’d guess/imagine that …
I’d say that …
I’m absolutely certain that …
I’m fairly confident that …
I’m no expert (on this), but …
I’m positive that …
I’m pretty sure that …
It seems to me that …
It’s a complicated/difficult issue, but …
My (point of) view (on this) is …
Obviously, …
Some people may disagree with me, but …
This is just my opinion, but …
Without a doubt, …
You probably won’t agree, but …



Let’s talk + GRAMATYKA



REPORTED SPEECH

1) Uczniowie 
odpowiadają pisemnie 
na pytania (speech 
bubbles)

2) Kolejny uczeń 
przekształca ich 
odpowiedź na mowę 
zależną







Let’s talk + DEBATA

Debata trzyosobowa

Debata narożna

Debata piłkowa



Debata 
trzyosobowa

Jedna osoba ZA

Jedna osoba PRZECIW

Sędzia, słucha obu 
stron i zadaje 
dodatkowe pytania



Debata narożna
Dzielimy klasę na dwie grupy

Każda idzie w swój kąt 

Przygotowują argumenty, które 
spisują na flipcharcie/kartce  
(10 minut)

Wymieniają się 
flipchartami/kartkami i mają 
kolejne 10 minut na odparcie 
argumentów przeciwnej 
drużyny

Wymiana zdań



Debata piłkowa

Uczniowie dzielą się na dwie 
grupy

 Stają naprzeciwko siebie

Rzucają piłką (i argumentami) 
do przeciwnej drużyny, która 
musi odeprzeć argument

TYLKO osoba, która trzyma 
piłkę może się wypowiadać



Let’s talk + StoryBits/Dixit/Karty Milowe

Uczniowie dobierają karty 
obrazkowe pasujące tematycznie 
do omawianego problemu i 
rozwijają swoją odpowiedź 
inspirując się rysunkami





Let’s talk + Karty do gry 
(pomysł od English Studio Poznań)

Uczniowie grają w karcianą wojnę. 
Osoba, która przegra (bądź 
wygra) musi przedstawić swoją 
opinię na temat wylosowanej 
karty



Let’s talk + zabawa



LEGO 
1) Każda osoba z grupy dostaje taką 

samą ilość klocków LEGO (lub 
jakichkolwiek innych małych 
przedmiotów). Pozbywają się po 
jednym klocku za każdym razem, 
kiedy się wypowiedzą.

2) Pudełko z klockami LEGO leży na 
środku stołu. Każdy uczestnik grupy, 
który się wypowie, ma prawo wziąć 
jeden klocek. Budują wieżę. Kto ma 
najwyższą, ma największą 
satysfakcję/ dostaje plusa/ 
cukierka/whatever


