
Scenariusz lekcji   

 

Przedmiot: język niemiecki 

Klasa: VII 

Temat lekcji: Schulsachen. Przybory szkolne. 

 

Główna umiejętność przedmiotowa z (PP): Uczeń posługuje się bardzo podstawowym 

zasobem środków językowych umożliwiających  realizację wymagań ogólnych z zakresu 

szkoła. 

Cele operacyjne – uczeń: Uczeń zna i operuje słownictwem z tematu  przybory szkolne, 

prawidłowo używa rodzajników określonych i nieokreślonych, prawidłowo stosuje przeczenia 

rzeczowników kein, keine w mianowniku, stosuje przeczenie nicht w odniesieniu do 

przymiotników, korzysta ze źródeł informacji, współdziała w parze, grupie, dokonuje 

samooceny. 

Umiejętności ponadprzedmiotowe: Uczeń posiada umiejętność komunikowania się w 

języku ojczystym i w językach obcych  zarówno w mowie, jak  i w piśmie. 

Planowane formy i metody pracy na lekcji: praca indywidualna, w  parach, praca z tekstem 

czytanym, rozumienie tekstu słuchanego, praca z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. 

Pomoce dydaktyczne: tablica interaktywna, odtwarzacz płyt CD, nagranie 

niemieckojęzyczne, podręczniki, zeszyty ćwiczeń, Flashcards, Spiele, zasoby Internetu. 

https://learningapps.org/user/nusiek 

http://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-

international/fset.php?Volume=2&Lection=1&Exercise=1&SubExercise=1&ExerciseUrl=sch

r2intL08ex1.htm 

https://www.schule.at/portale/deutsch-als-zweitsprache-und-ikl/sachthemen/eigene-

personfamilie/wohnen.html 

 

Przebieg zajęć:  

1. Powitanie uczniów, sprawdzenie obecności, wpis do dziennika. 
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2. Rozgrzewka językowa.  

Uczniowie odpowiadają na wylosowane proste pytania zapisane na małych kartkach. 

 

3. Powtórzenie słownictwa. 

Nauczyciel otwiera oprogramowanie do tablicy interaktywnej (TIK).  

Uczniowie wykonują zadanie na tablicy interaktywnej. 

Die Berufe (zawody)  - memory. 

http://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-

international/fset.php?Volume=2&Lection=1&Exercise=1&SubExercise=1&Exercise

Url=schr2intL08ex1.htm 

Ćwiczenia utrwalające przymiotniki z zadania domowego:   

Wie ist dein Lehrer? (jaki jest twój nauczyciel?) – przymiotniki, podział na cechy 

pozytywne i negatywne. 

https://learningapps.org/display?v=pex8mhema18 

 

4. Uczniowie otwierają podręczniki na stronie 58, zad.19 a (Aha neu 7) 

Słuchając  nagrania – powtarzają nazwy przyborów szkolnych.   

 

5. Utrwalają poznane słownictwo w ćwiczeniu memory: 

https://learningapps.org/display?v=p6g5qhrbn17 

 

6. Korzystając z wyszukiwarki dobierają właściwy podpis: 

http://www.saunalahti.fi/~pohalone/kompass3/3kom1a.htm 

 

7. Grupują wyrazy wg rodzajników: 

https://learningapps.org/display?v=pjfcms55n18 

 

8. Odpowiadają na pytania, ćwiczą przeczenia rzeczowników: 

https://learningapps.org/display?v=pav10c8f518 

 

9. Praca z zeszytem ćwiczeń -  Aha neu 7,  str. 36 ćw. 14. 

 

10. Rekapitulacja pierwotna: Skrzynka pytań dotycząca nowej lekcji. 

 

11. Zadanie domowe: Zeszyt ćwiczeń  Aha neu7,  str. 36 ćw. 17. 

 

opracowała Renata Wojnarska 
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