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projekt okładki i skład: Katarzyna Nowak (Media in Motion) 

Treść merytoryczna przedstawiona w niniejszym e-booku 
jest objęta prawem autorskim i podlega ochronie na mocy 
„Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 

4 lutego 1994 r.

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych mate-
riałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabroni-

one. 

Jeśli potrzebujesz wykorzystać f ragment treści – bardzo 
proszę oznacz go moim imieniem i nazwiskiem.
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CO ZNAJDZIESZ W TYM PDF?

Ten plik zawiera moje autorskie materiały dydaktyczne, które powstały 

w oparciu o video TED-Ed. Gotowa lekcja PRO „Superstitions” przeznaczona 

jest zarówno dla uczniów do samodzielnej nauki, jak i lektorów, którzy 

szukają pomysłu na niesztampowe zajęcia nastawione na komunikację. 

Sugerowany poziom zaawansowania to B2/C1.

PDF zawiera:

• ćwiczenia leksykalne oraz na rozumienie ze słuchu

• ćwiczenia wspomagające komunikację

• kody QR, które po zeskanowaniu smartfonem bezpośrednio 

przeniosą Cię do materiału video oraz dodatkowego artykułu

• słowniczek z kluczowymi wyrażeniami z lekcji wraz z zapisem 

fonetycznym

• ćwiczenia utrwalające poznane słownictwo

• procedurę przeprowadzenia zajęć (dla nauczycieli)

• quiz sprawdzający słownictwo do samodzielnej powtórki lub do 

rozdania uczniom na zajęciach

• dodatkowy arkusz z ćwiczeniami leksykalnymi

• klucz odpowiedzi

• miejsce na notatki z lekcji wspomagające zapamiętywanie nowego 

materiału
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JEŚLI JESTEŚ NAUCZYCIELEM:
Zacznij od zapoznania się z procedurą przeprowadzenia zajęć (str. 22) oraz 

z kluczem odpowiedzi (str. 20). Lekcja ułożona jest w taki sposób, aby 

wystarczyła na zajęcia 60-minutowe, ale możesz dowolnie ją modyfikować 

– dodając lub rezygnując z niektórych ćwiczeń. Quiz na  str. 18  możesz 

wykorzystać na koniec zajęć jako dodatkowe ćwiczenie, pracę domową 

lub rozdać swoim uczniom na początku kolejnych zajęć w ramach 

powtórki. Na stronach 11, 13 i 14 znajdziesz też dodatkowe materiały, które 

możesz wykorzystać zgodnie ze swoimi potrzebami.

JAK KORZYSTAĆ Z TEGO PDF?

Lekcja powstała w oparciu  

o metody przedstawione w moim 

e-booku „Misja: angielski. Ucz się 

skuteczniej!”, z których korzystam 

na co dzień pracując z moimi 

uczniami. Jeśli jeszcze nie miałeś 

okazji się z nim zapoznać, to 

bardzo Cię do tego zachęcam!

20% zniżki na hasło: LEKCJAPRO
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JEŚLI UCZYSZ SIĘ SAMODZIELNIE:
Zacznij od strony  7  i wykonuj wszystkie polecenia po kolei. Nie ignoruj 

ćwiczeń ustnych, bo to integralny i bardzo istotny element lekcji. Możesz 

odpowiadać na pytania np. mówiąc do siebie lub nagrywając się na 

dyktafon. Zachęcam Cię też do skorzystania z quizu powtórkowego (str. 18) 

w ramach sprawdzenia wiedzy, a także ćwiczeń dodatkowych ze strony 13 

i 14. Na końcu pliku znajdziesz oddzielne miejsce na notatki, które możesz 

wykorzystać, aby utrwalić nowy materiał.

Miłej nauki!

T r e n e r  A n g i e lsk i ego
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WARM-UP
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EX.1. Look at the words and match them with the phrases below to 

identify common superstitions. Which ones bring good/bad luck? 

ladder mirror umbrella wood cat salt theatre four-leaf clover

to whistle in a

to f ind a

to see a black crossing your way

to touch/knock on

to walk under a

to break a

to open an inside

to toss over your shoulder

EX.2. Discuss the following questions:

1. Are you superstitious? Which of the superstitions above do you believe in?
2. To what extent do you think we can create our own luck?

WATCHING
Stuart Vyse „Where did superstitions come f rom?”
https://www.youtube.com/watch?v=quOdF1CAPXs

https://www.youtube.com/watch?v=quOdF1CAPXs
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EX. 3.a You are going to watch a video about the origins of some 

common superstitions. List as many as you can as well as where they 

come from.

EX. 3.b. Watch the video again and answer the following questions:

Q 1.How is the fear of number 13 present in our everyday lives?

Q 2. Which of the superstitions are based on common sense rather that reli-

gion or tradition?

Q 3. What are superstitions typically based on for most people?

Q 4. Why do we tend to follow them? 

Q 5. How may wearing your lucky socks help in playing sports better?
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VOCABULARY
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EX.4.a Match the expressions used in the video with their synonyms/

definitions. 

1. to expand into sth a. to slowly disappear or become weaker

2. to skip
b. parts of sth that are left f rom a larger 
piece

3. to invoke c. smilarly

4. to fade away d. prejudice

5. remnants e. avoid 

6. association f. to become larger or more extensive

7. along the same lines
g. a feeling or thought that relates to 
something

8. bias
h. to request help f rom sb, expecially a 
god

Def initions: Cambridge Dictionary Online

EX.4.b Fill in the gaps with an appropriate form of a word or phrase.  

1. Journalists must be impartial and shouldn’t show any political 

2. Do you think we could just this event and stay in tonight?

3. Her family house held many negative for her.

4. The city is now long gone but some of the former glory can still

be seen.

5. Gradually her business activity a prosperous company which now

employs a few hundred workers.
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6. For the past 40 years most of their memories together away.

7. I totally agree! We seem to be thinking

8. Their tribal dance is performed to ancient spirits.

EX.4.c Discuss the following questions with your partner. Try to 

guess the meaning of the unknown phrases from the context. Use 

the Glossary on page 16 if necessary.

Q 1. Have you ever had a lucky charm? What was/is it?

Q 2. Do you think some people are just born lucky or do you believe that life is 

what you make it?

Q 3. Do you ever skip any meetings/classes/events? Why?

Q 4. Do you think the media should be free from any political bias?

Q 5. Do you believe in beginner’s luck? 

Interested in the topic? Dig deeper!
„13 super-Polish superstitions” by Marek Kępa: 
https://culture.pl/en/article/13-super-polish-superstitions 

https://culture.pl/en/article/13-super-polish-superstitions 
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EXTRA ACTIVITIES: 
collocations with luck
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7. This key ring I got f rom my mother years ago has been my lucky

forever. I don’t go anywhere without it!

EX.1. Match the words from the box to form popular collocations.

dumb get beginner’s push ride charm toughstroke

1. Wow, what a of luck we caught that last train home!

2. - How did you manage to score a goal so easily?

- I guess it must’ve been luck!

3. How many times I’ve told  you to stop climbing trees! Don’t 

your luck or you’ll get hurt.

4. - I think I won’t make it to yours after all – I’ve caught a cold.

- luck!

5. You should def initely come over to my party. You might even

lucky, you never know!

6. The only reason they weren’t caught red-handed was just

luck.

7. He’s managed to his luck for sometime now and he’s

been getting new business through recommendations of former partners 
alone.
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EX.2. Choose the best alternative for each of the sentences.

Q 1. With any/some luck, we’ll have finished this report by 4pm.

Q 2. We were so close to winning this game! All we needed was a piece/slice of 

luck.

Q 3. Looks like I’ve been completely out of/outside luck lately – I can’t get anything 

right these days!

Q 4. Do you want to push/try your luck with horse racing? 

Q 5. - Why is Peter in such a bad mood? 

- He’s been down on/at his luck recently.

Q 6. I was hoping to put off this meeting until later today, but unfortunately no 

such/this luck!
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SŁOWNICZEK



© Beata Topolska All rights reserved16

along the same lines podobnie, w podobny sposób

association /əsəʊ.sieɪ.ʃən/ skojarzenie, związek (między dwoma 
wydarzeniami)

be down on one’s luck mieć okres złej passy

beginner’s luck szczęście początkującego

bias /baɪ.əs/ stronniczość

dumb /dʌm/ luck łut szczęścia

to expand into rozwijać się 

to fade away zanikać, rozmywać się

four-leaf clover /ˈkləʊ.və/ czterolistna koniczyna

to get lucky zaliczyć (w seksie)

to invoke /ɪnvəʊk/ wywoływać/przywoływać kogoś/coś

to jinx /dʒɪŋks/ something zapeszać

Don’t jinx /dʒɪŋks/ it! Nie zapeszaj!

life is what you make it każdy jest kowalem własnego losu

lucky charm /tʃɑːm/ szczęśliwy talizman

piece/stroke of luck łut szczęścia

to push one’s luck igrać z losem

remnants pozostałości, resztki

ride one’s luck mieć okres dobrej passy

to skip pominąć, ignorować

superstition /suː.pəstɪʃ.ən/ przesąd

superstitious /suː.pəstɪʃ.əs/ przesądny

to whistle gwizdać

WAŻNE!
Zawsze zwracaj uwagę na 
zapis fonetyczny każdego 

słowa, bo dzięki temu masz 
pewność, że uczysz się go 
poprawnie. Jeśli nie jesteś 

pewien wymowy – sprawdź 
ją w słowniku online (np. 
Cambridge Dictionary).
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QUIZ
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Q 1. Suddenly the images started to fade ….. 
and I passed out.

Q 2. You shouldn’t rely only on your luck! 
After all …................!

Q 3. Quick! I’ve just seen a black cat 
crossing the road! You have to …... some salt 
over yor shoulder.

a) across

c) away

a) drop it

b) throw

c) toss

c) life is what you can make of it

b) life is what you make it

a) luck is what you make it

b) out

Q 4. I usually ….. breakfast – I don’t feel like 
eating so early in the morning.

a) skip

b) miss

c) omit

Q 5. After a few yeras of prosperity the 
company decided to expand ….. Asian 
markets.

a) to

b) into

c) in

Q 6. The suspected MP has accused the 
media of …........ during his trial.

a) impartiality

b) prejudice

c) bias

Q 7. The main square was full of the …........... 
of the ancient times.

a) remnants

b) leftovers

c) reminders

Q 8. He’s always had only positive …....... 
with going to Paris as most of his friends live 
there now.

a) thoughts

b) associations

c) feelings

Q 9. Fortunately, I’ve managed to pass 

all my end-of-term exams so far, ….... wood!

a) knock

b) tap

c) touch

Q 10. Would you just stop ....... whenever 

you see an attractive woman? It’s so rude!

a) whistling

b) whispering

c) whining
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KEY
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EX.3.a.:

Superstitions mentioned in the video: fear of black cats, opening an 

umbrella indoors, fear of number 13 (Last Supper – 13 people at a table 

considered unlucky), 17 (numbers reorganized mean „My life had ended”) 

knocking on wood (folklore of the ancient Indo-Europeans who believed 

trees were home to various spirits), avoiding stepping on sidewalk cracks, 

fear of numer 4 (means „death” in Cantonese), fear of number 14 (means 

„must die” in Cantonese), whistling indoors , lighting 3 cigarettes (a soldier 

in a foxhole would draw attention of an enemy sniper), walking under 

ladders, lucky socks 

EX.3.b

1. some buildings skip the 13th floor

2. whistling backstage, lighting 3 cigarettes from the same match

3. cultural habit 

4. following a superstition is easier than consciously resisting it as it doesn’t 

take much effort 

5. believing they work could make you play better by giving you the 

illusion of having greater control

EX.4.a

1. f 

2. e

3. h

4. a

5. b

6. g 

7. c

8. d

EX.4.b

1. bias 

2. skip

3. associations 

4. remnants

5. has expanded 

6. have faded away  

7. along the same lines 

8. invoke  
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EXTRA WORKSHEET:

EX.1

1. stroke

2. beginner’s

3. push

4. tough

5. get

6. dumb

7. ride

8. charm

EX.2

1. any 

2. piece 

3. out of

4. try

5. on

6. such

QUIZ:

1. c

2. b 

3. c

4. a

5. b

6. c

7. a

8. b

9. c

10. a
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(DLA NAUCZYCIELI) JAK 
PRZEPROWADZIĆ ZAJĘCIA:

1.Jeśli chcesz, możesz zacząć od krótkiego wprowadzenia, aby nakierować 

uczniów na temat zajęć. Wyświetl na ekranie komputera jedno lub klika 

zdjęć pokazujących popularne przesądy i pozwól im zgadnąć, co mają ze 

sobą wspólnego. 

2. Rozdaj materiały i skieruj uwagę uczniów na ćwiczenie 1. W słabszych 

grupach możesz połączyć uczniów w pary.  Wyjaśnij słownictwo, jeśli 

sprawia kłopoty. Feedback.

3. Połącz uczniów w pary lub grupy i pozwól im przedyskutować pytania 

w ćwiczeniu 2.  Feedback.

4. Powiedz uczniom, że za moment obejrzą filmik o popularnych 

przesądach i ich zadaniem jest wypisanie jak najwięcej z nich oraz dodanie 

krótkiej informacji skąd się wzięły. Włącz filmik. Po zakończeniu pozwól 

na porównanie odpowiedzi między uczniami/parami. Wstrzymaj się ze 

sprawdzaniem tego ćwiczenia do kolejnego etapu.

WAŻNE!
W przypadku słabszych 
grup za drugim razem 
możesz puścić f ilmik 

z napisami.

5. Wprowadź ćwiczenie 3.b. I poleć uczniom, aby 

zapoznali się z pytaniami. Włącz filmik po raz 

drugi. Na koniec pozwól, aby ponownie uczniowie 

porównali między sobą swoje odpowiedzi. 

Feedback.
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6. Przejdź do pisemnych ćwiczeń na słownictwo. Po każdym z nich upewnij  

się, że uczniowie rozumieją znaczenie wszystkich słów. Zwróć uwagę na

wymowę trudniejszych słówek: associations, bias.

7.  Przejdź do ćwiczenia 4.c. Możesz zmienić układ par, aby uczniowie mogli 

zmienić partnerów do rozmowy. Monitoruj ich podczas tego ćwiczenia. 

Możesz zanotować kilka błędów i zapisać je na tablicy bez podawania, kto 

je popelnił. Spróbujcie wspólnie zastanowić się nad prawidłową wersją.

8. Na koniec możesz wykorzystać jedną z dostępnych opcji:

• zadać uczniom przeczytanie dodatkowego artykułu w ramach pracy 

domowej

• rozdać im dodatkowe ćwiczenia leksykalne

• rozdać im quiz w ramach powtórki po lekcji (lub na kolejnej w ramach 

rozgrzewki)

Happy t eac h i n g !  <3
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MOJE NOTATKI
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SŁÓWKA, KTÓRE CHCĘ ZAPAMIĘTAĆ
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PRZYKŁADY UŻYCIA W ZDANIU:

Pamiętaj o tym, aby
Twoje przykłady zdań

były jak najbardziej 
spersonalizowane
lub nacechowane 

emocjonalnie - wtedy
lepiej je zapamiętasz!

WAŻNE!
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NA KONIEC

Mam nadzieję, że moje materiały przypadły Ci do gustu i że korzystałeś 

z nich z przyjemnością:) Bardzo cenię sobie informację zwrotną, dlatego 

jeśli masz jakieś uwagi dotyczące tego pdf, to możesz do mnie napisać na 

kontakt@trenerangielskiego.com – staram się odpowiadać na wszystkie 

wiadomości :)

Zapraszam Cię również do regularnych odwiedzin mojego bloga, a także 

śledzenia profilu Trener Angielskiego w mediach społecznościowych, aby 

być na bieżąco z nowościami:

Blog: trenerangielskiego.com

Facebook: facebook.com/trenerjezykaangielskiego

Instagram: @trener_angielskiego

A tymczasem trzymam kciuki za Ciebie i Twoją pasję do języka 

angielskiego:)

Have a good one!

Beat a

https://trenerangielskiego.com
https://facebook.com/trenerjezykaangielskiego
https://www.instagram.com/trener_angielskiego/

