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Wstęp 

Program„Zabawy z językiem niemieckim” kierowany jest do uczniów 

klas 2-3 szkoły podstawowej. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu. Każdy 

uczeń klasy 2 i 3 ma możliwość nieodpłatnego uczestnictwa. W dzisiejszych 

czasach znajomość języków jest niezwykle ważna. Słuch oraz mowa  

w tym okresie życia są bardzo elastyczne, dlatego dominującym elementem 

podczas zajęć jest wykorzystanie piosenek. Piosenka jest narzędziem 

wspomagania rozwoju dziecka. Zabawy ze śpiewem są jedną z form, z którą 

spotyka się ono najwcześniej, dlatego ważne jest jej włączanie podczas zajęć 

językowych. Innym, równie ważnym sposobem, który uatrakcyjnia zajęcia jest 

zastosowanie instrumentarium muzycznego Karla Orffa. Poprzez działanie, np. 

śpiew połączony z ilustrowaniem muzyki, grę na instrumentach muzycznych, 

ekspresję plastyczną zaangażowanych jestwiele zmysłów, efektywniej 

przyswajanejest w ten sposób słownictwo oraz mowa w praktyce.  

Celem zajęć jest zapoznanie się ze słownictwem związanym znajbliższym 

otoczeniem dziecka, ale także przyswajanie wiedzy z zakresu państw 

niemieckojęzycznych.  

 

Opis programu: 

Przedstawiony program dedykowany jest uczniom klas 2 i 3 szkoły 

podstawowej. Realizowany jest on nieodpłatnie, dlatego też każdy uczeń ma 

możliwość wzięcia udziału w zajęciach, dzięki czemu nie ulega dyskryminacji  

i wykluczeniu społecznemu. Duża częśćRodziców interesuje się ofertą 

edukacyjną dla swoich dzieci, dlatego też zauważyć można sporą frekwencję 

dzieci na zajęciach z języka niemieckiego.  
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Koncepcja programu: 

Program autorski został opracowany wraz z wykorzystaniem nowej 

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, 

określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 

2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, Dz.U. 

2017 poz. 356, literatury metodycznej, dostępnych programów nauczania 

języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej. Ukończenie studiów 

pedagogicznych o specjalności edukacja elementarna i język niemiecki, 

uczestnictwo w praktykach pedagogicznych w niemieckich szkołach 

realizowanych przez Wydział Edukacyjny Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza, szeregu szkoleniach, konferencjach związanych z nauczaniem 

języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej pozwala mi na wykorzystanie 

doświadczenia do prowadzenia zajęć z zakresu języka niemieckiego w klasach 

edukacji wczesnoszkolnej. Zagadnienia omawiane podczas zajęć są zgodne  

z podstawą programową, dotyczą doświadczeń uczniów, z którymi spotykają się 

na co dzień.  

Dzieci najchętniej i najefektywniej zdobywają wiedzę poprzez działanie, 

dlatego też podczas  zajęć wykorzystuję takie środki dydaktyczne, jak: piosenka, 

instrumenty. Podczas zajęć chętnie tworzone są prace plastyczne związane z 

danym, omawianym tematem. W wieku wczesnoszkolnym narząd mowy jest 

jeszcze na tyle elastyczny, aby można było w pełni poprawnie przyswoić 

fonetyczne brzmienie słów w obcym języku. Niewątpliwie umysł dziecka 

również jest chłonny, dlatego też warto w tym wieku uczyć języków obcych 

pobudzającogólną inteligencję oraz rozwój poznawczy. Proponowane metody i 

techniki nauczania muszą być interesujące, krótkie i zróżnicowanie, ponieważ 

praca z najmłodszymi wymaga częstej zmiany aktywności.  
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Program „Zabawy z językiem niemieckim” uwzględnia właśnie takie 

zmiany. Metody, które stosuję w pracy są zróżnicowane, dostosowane do wieku, 

potrzeb i możliwości każdegoucznia, zazwyczaj w formie gier, zabaw, dramy. 

Ważne jest to, aby dzieci w sposób ciekawy,  a zarazem bezstresowy miały 

możliwość nauki języka. Z pewnością dużym atutem jest to, że uczniowie klas 

2-3 mogą uczyć się nieodpłatnie.  

Warunki realizacji programu: 

Program„Zabawy z językiem niemieckim” realizowany jest w celu 

nauczania języka niemieckiego w klasach 2-3, w formie nieodpłatnych zajęć 

pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Poznaniu, raz w tygodniu, w ciągu jednego roku szkolnego.  

Cele programu: 

 Głównymcelem programu jest przyswojenie podstawowego słownictwa 

związanego z tematami, które są bliskie doświadczeń dzieci oraz poprawnego 

artykułowania wybranych słów. Nauczyciel ma za zadanie osłuchać uczniów  

z fonetyką oraz prostą gramatyką języka. Ważne jest tu wykorzystanie prostych 

konstrukcji zdaniowych, które wykorzystywane są w praktyce. Kolejnym, 

ważnym celem programu jest zapoznanie uczniów z kulturą Niemiec oraz 

państw niemieckojęzycznych poprzez wdrażanie piosenek, wierszyków, 

wykorzystanie map ściennych, tworzenie prac plastycznych, a co za tym idzie, 

również rozwijanie postawy tolerancji wobec innych kultur. Istotnym celem jest 

również rozwijanie kompetencji społecznych poprzez zachęcanie i wdrażanie do 

wspólnych zabaw i gier.  

Słuchanie i rozumienie, prawidłowa wymowa, czytanie i pisanie to podstawowe 

sprawności językowe, które rozwijają się dzięki zastosowaniu wyżej 

wymienionych celów.  
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 Treści nauczania: 

Klasa 2 i 3 : 

Hallo, Guten Tag, Ich bin…/Ich heiße…, AufWiedersehen! Tchüss ! …Formy 

powitania i pożegnania/ przedstawianie się. 

Meine Familie- członkowie rodziny 

Zahlen-liczby 

Farben-kolory 

DieWochentage -dni tygodnia 

Im Zoo undmeineHaustiere- o zwierzętach w zoo i zwierzętach domowych 

DieKörperteile-części ciała 

Was tut dirweh? – Ból, części ciała cd. 

Schulsachen- przybory szkolne 

Was spiele ich gern? Gry i zabawy 

MeineFreizeit- mój czas wolny  

Obst undGemüse- owoce i warzywa 

DieJahreszeiten- pory roku 

Maerchen-bajki  

 

Treści realioznawcze: 

AdventundWeihnachten- Adwent i Boże Narodzenie 

Karneval- Karnawał 

Ostern- Wielkanoc 
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Muttertag- Dzień Matki 

Kindertag-Dzień Dziecka 

Vatertag- Dzień Ojca  

 

Procedury osiągania celów: 

 Pracując z dziećmiw wieku wczesnoszkolnym należy w sposób 

przemyślany dobierać takie metody i techniki nauczania, aby przynosiły one jak 

najwięcej korzyści w przyswajaniu wiedzy. Ważna jest różnorodność i 

atrakcyjność ćwiczeń oraz odwołanie się do tych tematów, które są dzieciom 

bliskie. 

Metody nauczania: 

1. Metoda bezpośrednia- polega na niemalże całkowitym obcowaniu z 

językiem obcym, której głównym celem jest konwersacja nauczyciela z 

uczniem. Dzięki połączeniu gestu i słownictwa uczniowie w szybszy 

sposób przyswajają sobie słownictwo. 

 

2. Metoda audiolingwalna skupia się na wielokrotnym powtarzaniu przez 

uczniów słownictwa, które wcześniej zostało już wprowadzone. Metoda 

ta wspiera rozwój poprawnej wymowy oraz mowy. Mimo to, że metoda 

audiolingwalna, która skupia się na wyrobieniu drylu językowego jest 

przez wielu językowców krytykowana, często z powodzeniem 

wykorzystuje się ją w edukacji wczesnoszkolnej. 

 

3. Metoda Total PsychicalResponse (TPR) świetnie sprawdza się  

w nauczaniu najmłodszych dzieci, ponieważ polega ona na reagowaniu 

na język całym ciałem. Uczący się powtarzają za nauczycielem 

zademonstrowane ruchy i kojarzą je z danym słownictwem. Ten sposób 
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nauczania pomaga dzieciom w zrozumieniu sensu wypowiedzi 

nauczyciela. 

4. Metoda komunikacyjna jest bardzo pożądanym sposobem nauczania 

dzieci w wieku wczesnoszkolnym, ponieważ środkami językowymi są 

głownie dialogi, drama, odgrywanie scenek sytuacyjnych, gry, zabawy 

grupowe.  Głównym celem jest komunikatywność, natomiast poprawność 

językowa jest mniej istotna. 

 

Techniki nauczania 

Sukcesem w osiągnięciu celów lekcji są odpowiednio dobrane przez nauczyciela 

techniki nauczania. W edukacji wczesnoszkolnej dostępne są różnorodne 

techniki pracy z dziećmi oraz sposoby realizacji celów.  

1. Wykorzystanie piosenki oraz instrumentów muzycznych. 

Piosenka jest narzędziem wspomagania rozwoju. Często wykorzystywana 

podczas zajęć, ćwiczy pamięć, uczy struktur gramatycznych, które w przyszłości 

wykorzystywane będą do zabaw dramowych. W połączeniu z zastosowaniem 

instrumentów zyskuje na atrakcyjności. Dzięki zastosowaniu piosenki można 

wprowadzić ruch, który pomaga w zrozumieniu, zapamiętaniu słownictwa i 

struktur gramatycznych.  

2. Nauka poprzez działanie. 

Wykonywanie prac plastycznych do tematu sprawia, że dzieci chętnie 

uczestniczą w zajęciach. Mają okazję być zauważonymi i docenionymi. Dzięki 

temu pojawia się potrzeba i uzasadnienie użycia języka. Takie aktywności jak 

malowanie, klejenie, wycinanie, lepienie sprawiają dziecku radość. Jest to 

sytuacja do zastosowania tzw. Social Language i Classroom Language. Dzięki 

nauce poprzez działanie rozwija się potrzeba i uzasadnienie użycia języka. 
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3. Wprowadzenie elementów kodowania na zajęciach z języka obcego. 

 Dzięki wykorzystaniu robota o nazwie ozobot dzieci mają okazję 

zaprogramować dla niego trasę i w ten sposób uczą się nie tylko słownictwa, 

zwrotów i struktur gramatycznych, ale także kształtują poczucie orientacji 

przestrzennej.  

4. Gry i zabawy językowe- nauka i zabawa 

 Dobble- gra z użyciem kart, polecana dla dzieci w wieku 

wczesnoszkolnym. Wykorzystana jest po zaznajomieniu się z określoną ilością 

słownictwa. Celem gry jest stymulowanie spostrzegawczości, refleksu  

i percepcji. Gracze ścigają się, by jak najszybciej odnaleźć na dwóch kartach 

takie same obrazki.  

 Zabawy prawda/fałsz- nauczyciel przedstawia obrazek i nazywa go. 

Zadaniem uczniów jest odgadnięcie i określenie, czy jest to prawda, czy fałsz. 

Dzieci uczą prostej struktury gramatycznej odpowiadając: ja, dasistrichtig./ nein, 

dasistfalsch. W sposób poprawny próbują samodzielnie lub  

z pomocą nauczyciela określić dane słowo. 

Bingo językowe- zabawa z użyciem dużej planszy ze słownictwem, 

pionków oraz karteczek z poznanym słownictwem. Każdy uczeń  

w odpowiedniej kolejności losuje karteczkę z danym słowem. Jeśli wylosowane 

słowo znajduje się na planszy, uczeń zdejmuje pionek. W chwili, gdy dziecko 

zdejmie ostatni pionek, wypowiada „bingo”, jednocześnie wygrywając. 

Kolejne wykorzystywane metody w nauce języka obcego to: 

 Zapamiętywanie kolejności przedmiotów 

 Odgadywanie nazwy ukrytego obrazka 

 „Pociąg słów” 



9 

 

 Tworzenie pytań i odpowiedzi (podawanie wybranego przedmiotu 

koledze/koleżance oraz zadawanie pytania, oczekiwanie na poprawną 

odpowiedź). 

 Zabawy z piłką (wykorzystywanie piłki do nauki kolorów i liczb) 

 „Głuchy telefon” 

 Zabawa w „Piotrusia Pana” 

 Zabawa w „Memory obrazkowe” 

 Zamiana miejsc.Uczniowieotrzymują obrazki i siadają w kole. Nauczyciel 

wypowiada dwa wybrane słowa, a uczestnikom zabawy, którym zostały 

one przypisane, przypada zamiana miejsc. 

 

Formy pracy 

 Dominującymi formami pracy jest praca indywidualna i zbiorowa. 

Podczas zajęć dzieci będą współpracować również w grupach oraz w parach, 

aby jak najbardziej skutecznie zindywidualizować proces dydaktyczny. Wraz ze 

zaznajomieniem się dzieci w grupie rówieśniczej będzie można stosować takie 

formy pracy jak: wypowiedzi indywidualne bez powtarzania za nauczycielem, 

pary otwarte, pary zamknięte,zabawę w zespole. 

Środki dydaktyczne 

 Podczas zajęć wykorzystywana będzie seria podręczników „Podstawy 

niemieckiego dla małego i dużego” autorstwa Magdaleny Sasim. Z książek tych 

wykorzystane będą karty pracy. Używane będą również materiały plastyczne do 

wykonywania prac, np. kolorowe kartki, kredki, pastele, pisaki, druciki 

kreatywne, plastelina itp. Teksty piosenek i instrumentarium wykorzystywane 

będzie podczas wprowadzenia do tematu, ale także w ramach przypomnienia 

poznanego już słownictwa i struktur gramatycznych. Systematyczne zbieranie 

wykonanychprac stworzy „portolio”, które pozwoli zaobserwować postępy 

ucznia w zdobywaniu umiejętności rozumienia i posługiwania się 
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językiem.Kolekcjonowanie kart pracy i działalności plastycznej pomoże 

uczniom w usystematyzowaniu zdobytej wiedzy. 

 

 

Ewaluacja 

 dokonania uczniów- sukcesy w zdobywaniu wiedzy językowej 

 obserwacja dzieci podczas kółka, zarówno podczas pracy indywidualnej, 

w parach, jak i w grupach 

 sporządzony kwestionariusz ankiety dla rodziców uczniów klas 1-3 celem 

zasięgnięcia opinii nt. funkcjonalności języka i zdobytej wiedzy przez 

dzieci, 

 aktywna współpraca z przedszkolami oraz szkołami podstawowymi na 

terenie całej Polski-wymiana kartek bożonarodzeniowych oraz 

wielkanocnych, 

 analiza wykonanych prac (plastycznych, kart pracy). 
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