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SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO  

(Opracowała Martina Zienkiewicz) 

Inspiracją do powstania poniższego scenariusza był udział w kursie języka angielskiego dla 

nauczycieli, który odbył się w centrum szkoleniowym Executive Training Institute Malta                          

w dniach 1.-12.07. 2019 r. ramach programu Erasmus+. 

 

Temat zajęć: Wie kann man in einer Wüste erleben? Jak przeżyć na pustyni? 

Cele:  

 zapoznanie się z nazwami ekwipunku turystycznego 

 rozwijanie sprawności mówienia (uzasadnianie wyboru sprzętu niezbędnego do 

przeżycia na pustyni) 

 rozwijanie sprawności słuchania  

Materiał leksykalny: 

 słownictwo związane z nazwami ekwipunku turystycznego 

Materiał gramatyczny: 

 formułowanie zdań w różnych czasach  

Realizacja podstawy programowej: 

  E4-SRE-JOB-1.0-IV1I-1.8 podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, 

informacja turystyczna, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie, wypadki); 

 E4-SRE-JOB-1.0-IV1I-2.3 znajduje w tekście określone informacje 

 E4-SRE-JOB-1.0-IV1I-4.1 opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności 

 E4-SRE-JOB-1.0-IV1I-4.5 wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia 

 E4-SRE-JOB-1.0-IV1I-6.4 uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia 

 E4-SRE-JOB-1.0-IV1I-10 Uczeń współdziała w grupie, np. w lekcyjnych                                   

i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych. 

Pomoce dydaktyczne:  

 komputer, rzutnik 

 karta pracy, zeszyt 

 materiały uzupełniające (słownictwo do budowania zdań) 

 tablety lub smartfony 

Formy socjalne:  

 frontalna 
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 praca indywidualna  

 praca w grupach 

Metody pracy: 

 podająca (pogadanka) 

 aktywizująca (wykorzystanie narzędzia AnswerGarden, czytnika kodów QR, 

narzędzia do tworzenia rebusów www.festisite.com/rebus, aplikacji Mentimeter lub 

Plickers burza mózgów, dyskusja) 

 ćwiczeniowa ( utrwalenie słownictwa i struktur gramatycznych) 

 

Przebieg lekcji 

Nauczyciel zapisuje temat lekcji i określa jej cele. 

Wprowadzenie 

1.   Rozgrzewka językowa – nauczyciel zadaje pytania nawiązując do poprzedniej lekcji, 

która dotyczyła najważniejszych atrakcji turystycznych Malty:  

 

- Was habt ihr über Malta erfahren? (Czego dowiedzieliście się o Malcie?) 

- Welche Sehenswürdigkeiten kennt ihr? (Jakie znacie atrakcje turystyczne?) 

- Reise machen klug. Was ist eure Meinung? (Podróże kształcą. Co o tym sądzicie?) 

- Ist es schwer, sich für eine Reise zu packen? (Czy trudno jest zapakować się w 

podróż?) 

2.   Korzystając z narzędzia AnswerGarden nauczyciel zadaje uczniom pytanie: Was soll man 

fur Expeditionen in warmen Gebieten mitnehmen? (Co powinno zabrać się na wyprawę                                     

w ciepłe rejony?) 

3.   Uczniowie wpisują na swoich smartfonach znane im elementy ekwipunku turystycznego, 

nauczyciel wyświetla wyniki na ekranie. 

Prezentacja nowego materiału i praca nad nim 

1.   Uczniowie zapoznają się z listą ekwipunku turystycznego i uzupełniają swoje 

wcześniejsze pomysły. 

2.  Nauczyciel wyświetla na ekranie kod QR. Uczniowie skanują kod QR i oglądają krótki 

film (1:53 min.) o pakowaniu się na wyprawę dookoła świata. Krótka rozmowa o 

trudnościach                           w doborze właściwego ekwipunku. 

http://www.festisite.com/rebus


 

 str. 3 

 

3. Nauczyciel przygotowuje uczniów do zrozumienia problemu, który mają rozwiązać. 

Przedstawia uczniom sytuację, w której się znaleźli.  

Jest połowa lipca, ok. 10.00 i właśnie rozbiliście się swoim niewielkim samolotem w czasie 

podróży z Malty do Los Angeles. Awaryjnie wylądowaliście na pustyni Sonora na 

południowym zachodzie USA. Wasz samolot całkowicie się spalił, został z niego tylko szkielet, 

obaj piloci zginęli. Nikomu innemu nic się nie stało. 

Przed katastrofą pilotom nie udało się nikogo powiadomić o Waszym położeniu. Wiadomo 

natomiast, że odbiegliście od planowanego kursu o ok. 65 mil a do najbliższej osady jest                           

ok. 70 mil w kierunku północno-wschodnim. 

Obszar, na którym wylądowaliście jest raczej płaski z dość jałową ziemią z nielicznymi 

kaktusami. Ostatnia prognoza pogody wskazuje na temperaturę ok. 43°C. 

Macie na sobie lekkie ubrania – koszulki z krótkim rękawem, krótkie spodnie, skarpety                                

i skórzane buty. Każdy z Was ma ręcznik. Razem macie $1,25 w bilonie, $81 w banknotach, 

paczkę papierosów oraz długopis. 

4. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy 3-5 osobowe (wg dowolnej metody) i przedstawia 

problem do rozwiązania, określając czas na wykonanie zadania. 

Zanim doszło do katastrofy samolotu Waszej grupie udało się uratować 15 rzeczy z poniższej 

listy.  

 

Dinge 

 

 

Rangfolge 

Individuell 

 

 

Rangfolge 

Gruppe 

 

Rangfolge 

Experten 

 

Differenz 

individuell 

 

Differenz 

Gruppe 

Taschenlampe 

 

     

Taschenmesser 

 

     

Detaillierte Landkarte 

 

     

Regenmantel aus Folie  

Gr. XL 
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Magnetischer Kompass 

 

     

Bandagen 

 

     

Pistole (geladene) 

 

     

Fallschirm (rot und weiß) 

 

     

Salztabletten 

 

     

Wasser (1 Liter pro Person) 

 

     

Buch „Essbare Tiere in der 

Wüste“ 

 

     

Sonnenbrille (für jede Person) 

 

     

2 Liter Vodka 

 

     

1 Mantel pro Person 

 

     

Kosmetikspiegel 

 

     

Zusammen 

 

     

 

 Indywidualnie zdecydujcie, która rzecz jest Wam najbardziej potrzebna, aby przeżyć 

na pustyni a która najmniej, zaczynając od 1 dla najważniejszej rzeczy i kończąc na 15 

dla rzeczy najmniej przydatnej. Wpisujecie odpowiednio liczby do pierwszej kolumny                        

w tabeli. Na tym etapie nie konsultujecie się z nikim z grupy. 

 Następnie wspólnie w grupie dyskutujecie tak długo, aż dojdziecie do ustalenia 

wspólnego rankingu. Wyniki zapisujecie w drugiej kolumnie tabeli. 

5. Nauczyciel przedstawia rozwiązanie wg opinii ekspertów. Zapiszcie je w trzeciej kolumnie 

tabeli. Rzecz, która znalazła się na pierwszym miejscu w hierarchii jest ukryta w formie 

rebusu. 
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6. Porównajcie ranking ekspertów z Waszymi indywidualnymi odpowiedziami, odejmując 

niższą wartość liczbową od wyższej i wpisując wynik do czwartej kolumny tabeli. 

7. Tak samo postąpcie z wynikami grupy, wpisując je do ostatniej kolumny tabeli. 

8. Porównajcie oba rezultaty. Niższa wartość oznacza większe szanse na przeżycie. Które 

decyzje były bardziej efektywne – indywidualne czy grupowe? 

Utrwalenie nowego materiału 

1. Uczniowie zapisują kilka przykładowych zdań, których używali przy argumentowaniu 

swoich decyzji.  

2.  Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela poprawiają ewentualne błędy w zdaniach. 

Podsumowanie lekcji  

Uczniowie mówią, czego nauczyli się na lekcji i dokonują ewaluacji zajęć, np. korzystając                        

z aplikacji Mentimeter lub Plickers czy jakiejkolwiek metody tradycyjnej, np. metody kciuka.  

Nauczyciel ocenia aktywność uczniów.  

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie materiałów kursowych („Fluency and English Language Development for 

Educational    Staff 2 weeks” 1.07.-12.07.2019 ETI Malta opracowała Martina Zienkiewicz 

 

 


