
 

 str. 1 

Scenariusz lekcji języka niemieckiego 

 

Inspiracją do przygotowania tej lekcji było ukończenie  kursu „Unterrichten mit digitalen 
Medien für Einsteiger/innen“, zorganizowanym przez Goethe-Institut, 
Fortbildungszentrum Berlin w dniach 11-24 sierpnia 2019. Podczas zajęć poznałam 
wiele innowacyjnych metod nauczania, narzędzi do pracy na lekjach językach 
niemieckiego. Jedną z poznanych przez mnie  aplikacji była LearningApps, która pozwala 
nauczycielom oraz uczniom, w prosty sposób, tworzyć moduły nauczania 
multimedialnego w atrakcyjnej formie online. 

LearningApps.org to bezpłatna platforma do tworzenia różnych ćwiczeń, prostych gier 
dydaktycznych i innych pomocy do wykorzystania w procesie dydaktycznym. Wykonane 
aplikacje można udostępniać innym osobom, można je osadzać na stronach 
WWW/blogach i wielokrotnie modyfikować. Możliwe jest też założenie wirtualnej klasy 
dla swoich uczniów oraz zdalne kontrolowanie ich postępów w wykonywaniu 
poszczególnych zadań. 

 Celem napisania tego scenariusza jest zachęcenie nauczycieli do korzystania z różnego 
rodzaju aplikacj, aby móc urozmaicać swe lekcje. Ten scenariusz napisany został 
konkretnie do podręcznika – Infos 2-rozdział 6 – Lebensschritte.  

 

Temat- „Lebensschritte“- Die Wiederholung -powtórzenie wiadomości. 

Rodzaj lekcji - Podsumowanie wiadomości z rozdziału „Lebensschritte” z  podręcznika 
Infos 2. 

Nauczyciel -  Sylwia Burchardt 

Przedmiot - jęz. niemiecki 

Klasa - I lub II szkoły ponadgimnazjalnej (najlepiej dla uczniów pracujących z Infos2 ) 

Cele lekcji: 

- utrwalenie wiadomości z rozdziału „Życie rodzinne i towarzyskie oraz dom” z zakresu 
słownictwa (zeszyt ćwiczeń str. 66) : 

• etapy w życiu człowieka 
• typowe aktywności w różnych okresach  życia 
• modele rodzin 
• ślub, wesele 
• nazwy budynków mieszkalnych 
• wynajmowanie mieszkania 

- przypomnienie słownictwa występującego w podręczniku w poszczególnych tekstach, 
np. „Heikes Blog“, „Hochzeitsbräuche” oraz słownictwa z zeszytu ćwiczeń. 
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- przypomnienie oraz utrwalenie zagadnień z gramatyki z zakresu : 

• rzeczowników utworzonych od przymiotników 
• konstrukcji bezokolicznikowej z „zu” 
• używania zdań pytających 
• używania zdań pytających zależnych i podrzędnie złożonych  ze 

spójnikiem „ob”. 

- rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu- film dot. wynajmu mieszkania 

- samoocena stanu wiedzy przez uczniów przed pracą klasową z danego rozdziału w 
celu uświadomienia ewentualnego nadrobienia zaległości z danego zakresu, 

- zachęcenie uczniów do tworzenia przez siebie własnych aplikacji – szansa zarówno dla 
uczniów dobrych, jak i słabszych 

 

Metody pracy- praca indywidualna, praca w parach, w zależności od liczby obecnych 
uczniów oraz dostępnych tabletów (tablety szkolne wypożyczone na lekcje), praca z 
aplikacjami przygotowanymi przez nauczyciela w domu. 

 

Środki dydaktyczne- wypożyczone tablety szkolne oraz własne słuchawki 

 

Przebieg lekcji 

• Część wstępna- czynności natury porządkowo-organizacyjnej: zajęcie miejsc, 
powitanie, przygotowanie się do pracy, sprawdzenie obecności 

• Sprawdzenie pracy domowej 

• Pogadanka wstępna- uświadomienie uczniom tematu i celów lekcji-podane 
powyżej. 

Temat- „Lebensschritte“- Die Wiederholung powtórzenie wiadomości. 

 Objaśnienie pracy z tabletami. Nauczyciel tworzy w domu wirtualne klasy. Każdy 
uczeń skanuje swój, przygotowany wcześniej przez nauczyciela QR-Code, pod 
którym kryje się jego login i hasło, umożliwiające zalogowanie się na swoim koncie. 

Przypomnienie uczniom o używaniu słuchawek przy zadaniu z lukami i z filmem. 

Nauczyciel objaśnia pracę dotyczącą wykonania 6 zadań. 

• Praca z tabletami. 

•  1 – Zadanie z lukami. 
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Przed przystąpieniem do zadania wspólne przypomnienie zaimków pytających, 
typu-od kiedy?, kiedy?, jak daleko?, jak wysoki? jak duży? Zwrócenie uwagi na 
szyk zdania. Przypomnienie słownictwa występującego w zadaniu 2. 

Przystąpienie do zadania. Uczniowie wybierają z listy odpowiednie pytanie, np. 

Czy może mi Pani powiedzieć, od kiedy wolne jest to mieszkanie? 

 

 2 – Zadanie z lukami połączone z pracą z filmem. 

 

Filmik dotyczy rozmowy między wynajmującym, a najemcą. 
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Przed przystąpieniem do zadania nauczyciel zwraca uwagę na słownictwo. 
Zwroty można zapisać na tablicy , bądź dać gotowe uczniom na przygotowanych 
kartkach. 

Zwroty występujące w filmie, np. 

der Blick- widok  

die Miete- czynsz, 

die Kaution- kaucja, 

die Provision- prowizja, 

die Wohnung - mieszkanie, 

Strom und Gas- prąd i gaz, 

kochen- gotować, 

waschen- prać, 

der Vermieter-wynajmujący, 

der Mieter- najemca, 

alleine wohnen- samemu mieszkać, 

die Miete beträgt- czynsz wynosi, 

der Beruf- zawód, 

feiern- świętować 

in Raten bezahlen- płacić w ratach, 

sofort einziehem- wprowadzić się natychmiast, 

die Wohnung beschädigen- uszkodzić mieszkanie, 

nicht pünktlich bezahlen- nie płacić na czas, 

Monatskaltmiete- miesięczny czynsz bez ogrzewania, 

die Hälfte des Tages arbeiten- pracować połowę dnia, 

Po obejrzeniu filmu uczniowie uzupełniają zdania, przygotowane przez 
nauczyciela, informacjami zgodnymi z treścią filmu. Odpowiedzi są gotowe. 
Należy wybrać poprawny wyraz. 

Np. Der Vermieter hat die Studenten nicht so gern. 

Łącznie uczniowie uzupełniają 12 luk. 

 3 – Pasujące pary. 
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Przed przystąpieniem do zadania można z uczniami ustnie powtórzyć zwroty. 

Uczniowie dopasowują czasowniki do rzeczowników tworząc poprawne zwroty. 

 4 – Test jednokrotnego wyboru. 

 

Uczniowie otrzymują 4 odpowiedzi do wyboru. Pasuje tylko jedna odpowiedź. 

Łącznie uczniowie otrzymują w tym zadaniu 10 pytań z zakresu zarówno 
słownictwa, jak i gramatyki, np. ponownie ćwiczą znajomość zaimków pytających 
oraz szyk zdania. 

 

 5 – Odsłoń obrazek 
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Słownictwo na obrazku podzielone zostało według kategorii znajdujących się w 
zeszycie ćwiczeń na str.66. 

6 – Milionerzy 

Gra wszystkim znana. Uczniowie mają do rozwiązania zadania o różnym stopniu 
trudności. Do każdego stopnia trudności przypisano 5 pytań. Łącznie jest ich 30. 

 

 

• Podsumowanie lekcji. 

  Uczniowie mogli powtórzyć wiadomości przed sprawdzianem z całego działu w inny 
sposób, niż dotychczas. Przed przystąpieniem do kolejnego zadania, miało miejsce 
przypomnienie najważniejszych zwrotów, zasad gramatycznych itp. Stosowanie 
innowacyjnych metod nauczania jest na pewno dużym czynnikiem motywującym 
uczniów do nauki. Uczniowie, którzy nie zdążyli wykonać wszystkich zadań na lekcji, 
mogą zeskanować swój kod dostępu i dokończyć pracę nad kolejnymi zadaniami, bądź w 
dowolnym miejscu, w dowolnej chwili ponownie utrwalić przed sprawdzianem z danego 
działu. 
 


