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Anna Żytkowicz 

nauczyciel języka niemieckiego 

SP-18 Zielona Góra 

 

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Temat: Ein Kalender voller Feste. Kalendarz pełen świąt. Które święto         

przypada na który dzień? 

 

Cel lekcji:  

 Wykorzystanie zaimka pytającego: Welcher? Welche? Welches? - Który? Która? 

Które? w pytaniach o dni świąteczne. 

Klasa: 7 (język niemiecki nauczany jako pierwszy) 

 

1. Korelacja z podstawową programową II.1:  

 

I.1 Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych 

(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) […]  

II.5 Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne […]  

III.3 

III.4 

III.6 

Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne […], znajduje w tekście 

określone informacje; układa informacje w określonym porządku. 

VI.3 

 

Uczeń reaguje ustnie w typowych sytuacjach: uzyskuje i przekazuje 

informacje […]  

IX 

IX 

Uczeń posiada: podstawową wiedzę o krajach […] i kulturach społeczności, 

które posługują się danym językiem obcym nowożytnym […]. 

XI Uczeń współdziała w grupie. 

 

2. Czas trwania zajęć: 45 minut. 

 

3. Cele ogólne: 

 Rozwijanie znajomości środków językowych. 

 Stosowanie strategii komunikacyjnych. 

  

4. Cele szczegółowe: 

 uczniowie znają i stosują pytanie Welcher?/Welche?/Welches?, 

 uczniowie rozwijają umiejętności tworzenia wypowiedzi dotyczących świąt  

i uroczystości z wykorzystaniem liczebników porządkowych. 

 

5. Cele w języku ucznia: 

 buduję zdania przy pomocy zaimków pytających „Welcher?/Welche?/Welches?” 

zgodnie z rodzajem rzeczownika, 



2 
 

 potrafię powiedzieć które święto/uroczystość przypada na dany dzień roku, 

 odpowiadam na pytanie Welcher?/Welche?/Welches?, 

 przetwarzam informację zapisaną cyfrą wykorzystując liczebniki porządkowe. 

 

6. Metody i formy pracy: 

 metoda zadaniowa,  

 metoda aktywizująca, 

 praca na forum, 

 praca w grupach, 

 praca indywidualna. 

 

7. Pomoce i środki dydaktyczne:  

 podręcznik oraz ćwiczenia „Mach mit uns 4” wydawnictwo PWN (podręcznik  

str. 54 - 55 ćw. 1, 2, 3), 

  aplikacja wordwall,  

 prezentacja interaktywna w aplikacji genially+ ćwiczenia interaktywne, 

 aplikacja Teams, notes zajęć, 

 wykorzystanie osobnych pokoi w aplikacji Teams do pracy w grupach. 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 

 

1. Czynności organizacyjne. 

Powitanie uczniów, sprawdzenie listy obecności. 

 

2. Faza wstępna. 

 Rozgrzewka językowa: 

nauczyciel zadaje pytanie losowo wybranym uczniom (na przykład korzysta  

z patyczków, na których jest cyferka). np.:  

 Wie geht`s?, przykładowe odpowiedzi: gut/es geht/schlecht,  

 Was hast du dir letzens gekauft?, możliwa odpowiedź: Ich habe mir ein Computerspiel 

gekauft/einen Computerzubehör gekauft/ ein Buch gekauft/ neue Schuhe gekauft,   

 Was hast du gestern gemacht?, możliwe odpowiedzi: Ich habe Deutsch/Mathe gelernt. 

Ich bin Rad gefahren, itp., 

 Was stört dich an deinem Zimmer?, przykładowe odpowiedzi: Mich stört an meinem 

Zimmer, dass ich keinen Teppich habe, 

 Was gefällt dir an deinem Zimmer?, Mir gefällt an meinem Zimmer, dass mein großes 

Bett bequem ist. 

 

3. Faza realizacji. 

 Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem lekcji, udostępnia swój ekran uczniom  

i przedstawia przygotowaną w aplikacji genially, prezentację interaktywną 

(ZAŁĄCZNIK NR 1).  
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 Na początku wyświetla tytuł prezentacji „Ein Kalender voller Feste”, który jest 

jednocześnie tematem lekcji. Prosi uczniów, aby spróbowali powiedzieć, czym będą 

się zajmowali na zajęciach (możliwe odpowiedzi uczniów: datami, świętami, itp.). 

 Następnie prowadząca zajęcia podaje cel lekcji oraz kryteria sukcesu do tematu 

NaCoBeZu:  

 tworzę zaimki pytające „Welcher?/Welche?/Welches?” zgodnie z rodzajem 

rzeczownika i stosuję w zdaniach pytających, 

 wymieniam nazwy świąt i uroczystości oraz potrafię powiedzieć które 

święto/uroczystość przypada na dany dzień, 

 odpowiadam na pytanie Welcher?/Welche?/Welches?, 

 przetwarzam informację zapisaną cyfrą wykorzystując liczebniki porządkowe. 

 

Notatka dla ucznia oraz cała interaktywna prezentacja jest umieszczona w notesie zajęć  

w aplikacji TEAMS. 

 

 Uczniowie na prośbę nauczyciela przypominają sobie, jak tworzy się liczebniki 

porządkowe: 

Liczebniki porządkowe odpowiadają na pytanie „der, die, das Wievielte?”  

(który z kolei?).  

Liczebniki porządkowe tworzy się dodając do liczebników głównych 1-19 przyrostek 

„-te”  (der zweite, die fünfte, das elfte).  

 

WYJĄTKI: 

1.der/die/das erste 

3. der/die/das dritte 

7. der/die/das siebte 

8. der/die/das achte 

 

Pozostałe liczebniki porządkowe od 20, tworzymy przez dodanie końcówki „-ste” 

(der zwanzigste, die vierzigste, das hundertste). 

Po liczebnikach porządkowych w postaci cyferki/liczby stosuje się kropkę! 

 

 Nauczyciel wyświetla slajd ,,przypominajkę”, tak aby uczniowie mogli sprawdzić, czy 

udzielili poprawnych odpowiedzi.  

 Na kolejnym slajdzie pojawia się pytanie Welcher?/Welche? /Welches? Na samym 

początku uczniowie zastanawiają się co im przypomina taka postać pytania i dlaczego 

to pytanie ma kilka wariantów, poprawna odpowiedź, to: forma pytajnika 

Welcher?/Welche?/Welches?, jest uzależniona od rodzaju rzeczownika, a także 

przypadku rzeczownika. 

 Na tym slajdzie nauczyciel przerywa pracę z prezentacją i prosi uczniów o ustne 

wykonanie zadania nr 1 i 2 w podręczniku, str. 54. (ZAŁĄCZNIK NR 2). 

 Prowadząca zajęcia informuje uczniów, że zostaną przekierowani do pracy w grupach. 

Zadania dla grup są umieszczone we wpisach na ogólnym kanale zespołu.  
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 Zadania do wykonania to zad. 3 w podręczniku str. 54 (ZAŁĄCZNIK NR3) dla 

każdej z grup, aby móc odpowiedzieć na pytania, jakie święta przypadają na 

konkretny dzień miesiąca, oraz w zeszycie ćwiczeń ćw. 8 (A, B) str. 43 

(ZAŁĄCZNIK NR 4), ćw. 9 (ZAŁĄCZNIK NR 5), 11 A, str. 44 (ZAŁĄCZNIK 

NR 6). 

 

GRUPA 1.  

Grupa odpowiada na pytanie: Welches Fest fällt auf den sechsten Januar? oraz wykonuje 

Ü8A na stronie 43 w ćwiczeniach. 

 

GRUPA 2.  

Grupa odpowiada na pytanie: Welcher Feiertag steht am ersten November im Kalender? oraz 

wykonuje Ü8B na stronie 43 w ćwiczeniach. 

 

GRUPA 3.  

Grupa odpowiada na pytanie: Welche Feier findet am 31. Dezember statt? Oraz wykonuje Ü9 

na stronie 44 w ćwiczeniach. 

 

GRUPA 4.  

Grupa odpowiada na pytanie: Welche Festtage fallen auf den 25. und 26. Dezember? oraz 

wykonuje Ü11A na stronie 44 w ćwiczeniach. 

 

Swoje rozwiązania (odpowiedź na pytanie i poprawny zaimek pytający: Welcher? Welche? 

Welches?) liderzy grup wpisują na ogólnym kanale zaznaczając, które zadanie wykonywali, 

tak aby nauczyciel mógł sprawdzić poprawność wykonanych ćwiczeń, np. Grupa 1. Odp .: 

Auf den sechsten Januar fällt das Fest „Heilige Drei Könige”, 

 Ü8A: 1. Welche, 2. Welche, 3. Welcher, 4. Welches.  

 

 Nauczyciel może odwiedzać pokoje i sprawdzić jak uczniowie sobie radzą lub umawia 

się , że grupa, która napotka problem prosi nauczyciela o dołączenie do pokoju.  

W miejscu na ogłoszenie prowadząca zajęcia zapisuje kiedy pokoje zostaną 

zamknięte. Po upływie  ustalonego czasu nauczyciel zamyka pokoje, a uczniowie 

automatycznie zostają przekierowani na ogólne spotkanie. W tym momencie 

nauczyciel ponownie udostępnia uczniom swój ekran i wraca do przerwanej 

prezentacji.  

 W kolejnym slajdzie znajdują się interaktywne ćwiczenia, które służą podsumowaniu 

zajęć. (ZAŁĄCZNIKI NR 6, 7, 8, 9, 10, 11). 

 Ćwiczenie pierwsze z aplikacji quizelt, wybrane przez nauczyciela to „Uczę się”, 

polegające na dobraniu odpowiednika niemieckiej nazwy święta do nazwy polskiej  

(w wersji niemieckiej podano cztery nazwy świąt). (ZAŁĄCZNIK  NR 7). 

 Kolejne zadanie polega na dopasowaniu dni z zaznaczonymi datami do liczebników 

poprzez przeciąganie (ZAŁĄCZNIK NR 8 i ZAŁĄCZNIK NR 9). 
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 W ćwiczeniu następnym z aplikacji wordwall, uczniowie muszą wybrać właściwy 

zaimek pytający Welcher?/Welche?/Welches?, pasujący do rodzaju rzeczownika. 

(ZAŁĄCZNIK  NR 10). 

 Ostatnie ćwiczenie jest najtrudniejsze, ponieważ tutaj uczniowie muszą odpowiedzieć 

na pytania ukryte pod cyferkami od 1 do 8. Chętny lub wybrany uczeń sam decyduje, 

które pudełko otworzyć (ZAŁĄCZNIK NR 11). 

 

Uczniowie pracują na forum, chętne osoby lub wybrane przez nauczyciela wykonują zadania 

interaktywne. 

 

4. Ewaluacja zajęć.  

Nauczyciel prosi uczniów o wypełnienie przygotowanej ankiety w aplikacji Forms, za 

pomocą, której uczniowie udzielą informacji zwrotnej, w jakim stopniu zrealizowali cele, co 

potrafią,  co ewentualnie muszą powtórzyć. 

 

Pytania w ankiecie: 

1. Potrafię powiedzieć jakie święto przypada na dany dzień stosując liczebniki porządkowe: 

1. tak 

2. nie zawsze poprawnie tworzę liczebniki porządkowe 

3. nie 

2. Potrafię zadać pytanie z zaimkiem pytającym Welcher?/Welche? Welches? 

 1. tak 

 2. nie 

 

5. Zadanie domowe. 

Jako zdanie domowe i utrwalenie wprowadzonego materiału uczniowie wykonują Ü11 B na 

stronie 44 w ćwiczeniach (ZAŁĄCZNIK NR 12). 

 

6. Pożegnanie.  

Prowadząca dziękuje uczniom za zaangażowanie i pracę na zajęciach, żegna się z uczniami 

Tschüs/ Auf Wiedersehen. 
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ZAŁĄCZNIKI 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

Prezentacja interaktywna : 

https://view.genial.ly/603181df8020020d2daa72de/presentation-kalender 

Slajd 1: Temat 

 
Slajd 2: Cel lekcji 

 
Slajd 3 NaCoBeZu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/603181df8020020d2daa72de/presentation-kalender
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Slajd 4: Przypominajka - tworzenie liczebników porządkowych 

 
Slajd 5: Zaimek pytajacy Welcher? Welche?Welches? 

 
Slajd 6: Zadania interaktywne 

 
Slajd 7: Podziękowanie za uwagę 
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ZAŁĄCZNIK NR 2  

ćw. 1, 2 - str. 54 

 

 
ZAŁĄCZNIK NR 3 

ćw.3, str. 54 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

ćw.8, str. 43 

 

ZAŁĄCZNIK NR 5  

ćw.9 - str. 44 

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 6  

ćw. 11 A - str. 44 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 

Zadania interaktywne w prezentacji genially. Utrwalenie nazw świąt, ćwiczenie: „Uczę się” 

https://quizlet.com/_8lyygb?x=1jqt&i=2f9ytd  

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 8 

Zadania interaktywne w prezentacji genially 

https://wordwall.net/resource/7834942 

 

 
ZAŁĄCZNIK NR 9 

Zadania interaktywne w prezentacji genially 

https://wordwall.net/resource/7837528 

 

 

https://quizlet.com/_8lyygb?x=1jqt&i=2f9ytd
https://wordwall.net/resource/7834942
https://wordwall.net/resource/7837528
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ZAŁĄCZNIK NR 10 

Zadania interaktywne w prezentacji genially 

https://wordwall.net/resource/6791728 

 

 
ZAŁĄCZNIK NR 11 

Odpowiedz na pytanie ukryte w pudełku. 

https://wordwall.net/resource/7580159 

 

Pudełka otwarte 

 

 

 

 

https://wordwall.net/resource/6791728
https://wordwall.net/resource/7580159
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ZAŁĄCZNIK NR 12  

ćw. 11B, str. 44 

 

 

 


