
Lekcja języka niemieckiego - scenariusz. 

 

Termin:  09.10.2017 

Czas trwania:  45 minut 

Klasa:  5b, Szkoła Podstawowa, drugi rok nauczania języka niemieckiego 

Temat lekcji:  Das kann ich schon. * 

            *   Prezentowana lekcja była ostatnią obejmującą temat jedzenia, upodobań kulinarnych,   

wybranych artykułów spożywczych i potraw.  Temat brzmi w tłumaczeniu na język polski " To już 

umiem" i może dotyczyć dowolnego innego kręgu leksykalnego. 

Powiązania z wcześniejszą wiedzą: 

 uczniowie znają nazwy wybranych artykułów spożywczych 

 uczniowie znają niektóre zwroty dotyczące tematu 

  

Cele lekcji : 

        1. Cele językowe: 

 rozwijanie umiejętności mówienia na określony temat w języku obcym 

 rozwijanie umiejętności kreatywnego wykorzystania języka obcego 

 sprawdzenie stopnia opanowania materiału przez uczniów 

 

      2. Cele pozajęzykowe: 

 

 rozwijanie umiejętności prezentowania się na forum 

  uświadomienie uczniom, co już potrafią  

 ćwiczenie umiejętności aktywnego słuchania 

 

 Środki dydaktyczne: 

 

 ilustracje przedstawiające artykuły spożywcze, owoce, przekąski 

 tablica 

 magnesy 

 

Przebieg lekcji 

     1. Czynności organizacyjne: 

 powitanie 

 sprawdzenie listy obecności 

 zapisanie tematu lekcji w dzienniku 

 

 



2. Rozgrzewka językowa: 

 w ramach rozgrzewki  językowej nauczyciel prowadzi z uczniami swobodną rozmowę, zadając 

pytania dotyczące tematu głównego (jedzenie). Są to pytania znane uczniom z poprzednich 

lekcji np. 

                                 Was isst du in der Pause? (Co jesz w szkole na przerwie) 

                                 Was isst du gern? (Co lubisz jeść) 

                                 Hast du Hunger? (Czy jesteś głodny) 

                                 Was möchtest du trinken? ( Czego chciałbyś się napić)  itp.* 

*W pytaniach nauczyciela uwzględnione zostały wszystkie możliwe,  znane uczniom, konstrukcje 

gramatyczne, które będą im potrzebne do skonstruowania własnych, samodzielnych  wypowiedzi. 

 uczniowie odpowiadają na zadawane pytania. 

3. Podanie tematu lekcji uczniom oraz wyjaśnienie przebiegu lekcji oraz jej celu. 

  nauczyciel objaśnia, jakie będzie zadanie każdego ucznia,  na co będzie zwracał uwagę 

podczas prezentacji oraz proponuje strategię przygotowania się do wystąpienia na forum. 

 zadaniem ucznia jest  przedstawienie na forum klasy krótkiej wypowiedzi, kilku zdań, które 

umie zbudować, a które wiążą się logicznie z  danym obrazkiem.  

 nauczyciel informuje uczniów, ile czasu mają na przygotowanie wypowiedzi (2 - 3 min.) oraz 

zapowiada możliwość otrzymania jednego lub dwóch tzw. plusów, których to odpowiednia 

ilość skutkuje potem oceną bardzo dobrą za pracę na lekcji. 

 uczniowie sami zastanawiają się, a następnie określają, jakie umiejętności będą ćwiczyć 

 i czego nauczą się podczas takiej lekcji. 

4. Prezentacje uczniów. 

 każdy uczeń losuje jeden obrazek przedstawiający znany wcześniej wyraz z zakresu jedzenie i 

przygotowuje swoją wypowiedź 

 następnie uczniowie prezentują  kolejno swoje wypowiedzi 

 nauczyciel ocenia krótko każdą wypowiedź dając na bieżąco informację zwrotną, jak ocenia 

wystąpienie 

 

5. Podsumowanie lekcji 

 

 wybranie najlepszej wypowiedzi 

 wpisanie plusów za pracę na lekcji 

 

 

Opis działań i efektów. 

 Lekcja została skonstruowana w ten sposób, aby uczniowie ( świadomie lub nawet nieświadomie, 

poprzez wielokrotne wysłuchanie powtarzających się fraz) mieli możliwość uczenia się jeden od 

drugiego. 

 Rolą nauczyciela było proszenie do wypowiedzi w pierwszej kolejności tych uczniów, którzy dobrze 

rokują i zwykle dobrze radzą sobie z podobnymi zadaniami.  



Taka kolejność jest zresztą rzeczą naturalną, w przeciwnym razie nie mogłoby być mowy o spełnieniu 

warunku uczenia się w zespole. 

 Odpowiednia kolejność dawała bowiem szansę tym, którzy albo nie mieli dobrych pomysłów na 

zbudowanie własnej wypowiedzi albo nie byli pewni swoich pomysłów pod względem poprawności 

merytorycznej, bądź gramatycznej. Mogli oni podczas wypowiedzi kolegów przekonać się, czy dobrze 

konstruują swoje zdania, a często zastosować ich pomysły jako własną wypowiedź. 

I właśnie w trakcie kolejnych wystąpień, które były coraz bardziej rozbudowane i ciekawsze, 

zaobserwowałam reakcję niektórych ambitnych uczniów, którzy już wystąpili, a nie wykorzystali tych 

zwrotów i określeń, które prezentowali inni koledzy. W związku z tym zaproponowałam możliwość 

ponownego wystąpienia i rozwinięcia swojej wypowiedzi. Z takiej możliwości skorzystało dwoje 

uczniów, którzy ponowili swoje wystąpienie po tym, gdy skończyła się tura pierwsza. 

 Niektórzy natomiast nauczyli się pewnych fraz poprzez zwykłe przysłuchiwanie się prezentacjom 

innych. Ćwiczenie pomyślane było bowiem tak, aby nawet najsłabszy uczeń poproszony do 

odpowiedzi umiał po wysłuchaniu swoich poprzedników zaprezentować choć jedno sensowne 

zdanie. 

Wypowiedzi  były zróżnicowane, w zależności od stopnia opanowania słownictwa, swobody 

wypowiedzi oraz cech osobowych danego ucznia. 

Wszystkim uczniom udało się uzyskać choćby jeden plus, kilkoro otrzymało dwa plusy, zaś jedna 

uczennica otrzymała miano liderki, gdyż  jej prezentacja została uznana przez uczniów za najlepszą. 

Sukces nauczyciela, który chciał zrealizować zamierzone cele miał też zależeć od emocji uczniów, 

które ujawniły się i wzmagały z każdym kolejnym wystąpieniem kolegi lub koleżanki. 

Dobrze zadziałały  przewidywania, że  uczniowie będą chcieli być oryginalni i będą tworzyć 

niebanalne historyjki z użyciem odniesień do rzeczywistości, zaistniałych kiedyś a dobrze znanych w 

klasie sytuacji, znanych innym przyzwyczajeń czy upodobań. Emocje, które wzbudzały takie 

wypowiedzi prowadziły do zwiększenia uwagi słuchających, a zatem zwiększenia efektywności lekcji. 

Motywująca dla uczniów była w pierwszej kolejności możliwość uzyskania plusów, ale także 

zaprezentowania własnego pomysłu, wyniku  własnej pracy oraz bycia wybranym, jako lider całego 

zespołu. 

Cele lekcji zostały zrealizowane, zarówno prowadzący lekcję jaki zaproszeni nauczyciele 

zaobserwowali u uczniów wiele pozytywnych emocji i zachowań. Zajęcia przebiegały w bardzo 

sympatycznej i przyjaznej atmosferze. Słuchacze wykazali sie dużą cierpliwością, zaś mówiący musieli 

pokonać stres związany z publicznym wystąpieniem. 

 

 

                                                                                                                       Prowadzący lekcję 

                                                                                                                              Alicja Ogiela 


