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Anna Żytkowicz 

nauczyciel języka niemieckiego 

SP-18 Zielona Góra 

 

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VIII 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Temat: Wo sind die Möbel? Gdzie są meble? Wykorzystanie przyimków 

lokalnych łączących się z celownikiem. 

 

Klasa: 8 (język niemiecki nauczany jako drugi).  

 

1. Korelacja z podstawową programową (wersja II.2.):  

 

I.1 Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych 

(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), 

umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie 

następujących tematów: miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, 

pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe) 

 

II.1 

 

Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne  […], reaguje na 

polecenia. 

 

V.1 Uczeń tworzy bardzo krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne 

[…], 

 

2. Czas trwania zajęć: 45 minut. 

 

3. Cele ogólne: 

 Rozwijanie znajomości środków językowych służących opisowi pomieszczeń. 

 Doskonalenie stosowania poprawności językowej w wypowiedziach. 

 Stosowanie strategii komunikacyjnych.  

4. Cele szczegółowe: 

 uczniowie formułują wypowiedzi z przyimkami miejsca w celowniku, 

 uczniowie opisują pokój wykorzystując w określaniu położenia mebli przyimki  

i czasowniki miejsca. 

5. Cele w języku ucznia: 

 buduję zdania z wyrażeniami przyimkowymi w celowniku, 

 opisuję położenie mebli w pokoju wykorzystując poznane przyimki, 

 nazywam pomieszczenia w mieszkaniu. 
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6. Metody i formy pracy: 

 metoda zadaniowa,  

 metoda aktywizująca, 

 praca na forum, 

 praca indywidualna. 

7. Pomoce i środki dydaktyczne: 

  aplikacja wordwall,  

 aplikacja genially (karty pracy), 

 prezentacja PowerPoint, 

 aplikacja Teams, notes zajęć. 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 

 

1. Czynności organizacyjne. 

Powitanie uczniów, sprawdzenie listy obecności. 

 

2. Faza wstępna. 

 Rozgrzewka językowa (koło fortuny w aplikacji wordwall). Nauczyciel udostępnia 

uczniom swój ekran, tak aby mogli widzieć pytanie lub wyrażenie do przetłumaczenia 

np. wie geht`s?, wie spät ist es?, pokój – das Zimmer, kuchnia – die Küche i prosi 

wybraną osobę o odpowiednią reakcję lub odpowiedź na wylosowane pytanie. 

Uczniowie za pomocą koła fortuny utrwalają poznane wcześniej słownictwo. 

https://wordwall.net/pl/resource/5542210 

 
Źródło:  

https://wordwall.net/pl/resource/5542210/j%c4%99zyk-niemiecki/rozgrzewka-

j%c4%99zykowa-kl8 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/5542210
https://wordwall.net/pl/resource/5542210/j%c4%99zyk-niemiecki/rozgrzewka-j%c4%99zykowa-kl8
https://wordwall.net/pl/resource/5542210/j%c4%99zyk-niemiecki/rozgrzewka-j%c4%99zykowa-kl8
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 Zapoznanie uczniów z tematem oraz celami lekcji oraz podanie NaCoBeZu. 

3. Faza realizacji. 

 Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem lekcji, podaje kryteria sukcesu do tematu. 

Zadaniem uczniów jest samodzielne opracowanie celu lekcji. Jeśli uczniowie mają 

problem ze sprecyzowaniem celu, nauczyciel może naprowadzić ich, podpowiadając, 

czego potrzebujemy do określenia położenia. Nawet jeśli nie padnie nazwa przyimki, 

to uczniowie mogą podać przykłady: na, pod, za, itd. Wtedy na pewno będą w stanie 

podać cel lekcji.  

 Nauczyciel w przygotowanej prezentacji wpisał cel zajęć, jednak uczniowie oraz 

nauczyciel będą mogli sprawdzić, czy cel lekcji wytyczony przez niego oraz 

opracowany przez uczniów są zbieżne. 

NaCoBeZu: 

 Nazywam pomieszczenia w mieszkaniu. 

 Wymieniam meble znajdujące się w pomieszczeniach. 

 Używam przyimków określających położenie mebli i sprzętów w opisie pokoju. 

 

Notatka dla ucznia umieszczona w notesie zajęć w aplikacji TEAMS. 

 

 Uczniowie na prośbę nauczyciela przypominają poznane na poprzedniej lekcji 

czasowniki spoczynku, które mogą połączyć się z przyimkami wymagającymi 

dopełnienia w celowniku. 

 stehen – stać, (in, auf, unter….) 

 liegen – leżeć, 

 hängen – wisieć 

 befinden sich – znajdować się 

 

 Za pomocą przygotowanej prezentacji w aplikacji PowerPoint nauczyciel wprowadza 

przyimki łączące się z celownikiem (ZAŁĄCZNIK NR 1). Uczniowie widząc 

obrazki, tłumaczą przyimki na język polski: auf -na, über – nad, unter- pod, itd.  
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Źródło (obrazek )  

http://niemiecki.zgo.pl;  https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Pinterst+ 

 an – przy 

 an der Wand* – na ścianie 

 auf – na 

 neben – obok 

 in – w 

 über – nad 

 unten – pod 

 vor - przed 

 zwischen – między 

*Nauczyciel za pomocą slajdu tłumaczy uczniom kiedy używamy przyimka an, a kiedy auf. 

 
 Po wprowadzeniu przyimków i szczegółowym omówieniu zagadnienia, nauczyciel 

wysyła uczniom za pośrednictwem czatu link do zadań w aplikacji genial.ly  

(ZAŁĄCZNIK NR 2). 

https://view.genial.ly/5fb437270e977a13993e98be/interactive-image-wo-sind-die-moebel 

 

http://niemiecki.zgo.pl/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Pinterst
https://view.genial.ly/5fb437270e977a13993e98be/interactive-image-wo-sind-die-moebel
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Źródło: https://app.genial.ly/editor/5fb437270e977a13993e98be 

 

 Nauczyciel prosi jednego z uczniów o udostępnienie swojego ekranu. Osoby, które 

zrozumiały temat mogą wykonywać ćwiczenia samodzielnie, natomiast uczniowie, 

którzy mają wątpliwości wykonują ćwiczenia z osobą udostępniającą ekran, z pomocą 

nauczyciela.  

 W zadaniu oznaczonym numerem 1 jest umieszczona karta pracy z interaktywnym 

ćwiczeniem ze strony isslcolective, gdzie uczniowie wpisują poznane na lekcji 

przyimki pasujące do obrazka. (ZAŁĄCZNIK NR 2, zadanie 1). 

 Kolejne ćwiczenie interaktywne, oznaczone numerem 2  polega na dopasowaniu ,

obrazków z polskimi podpisami (nazwy mebli oraz pomieszczeń) do nazw 

umieszczonych w języku niemieckim (ZAŁĄCZNIK NR 2, zadanie 2) 

 Zadanie z numerem 3 służy podsumowaniu lekcji, ponieważ tutaj uczniowie tworzą 

wyrażenia przyimkowe. Muszą się wykazać znajomością przyimków oraz 

słownictwem z zakresu mebli oraz pomieszczeń, np. w kuchni – in der Küche, nad 

łóżkiem – über dem Bett, obok komody – neben der Kommode. (ZAŁĄCZNIK  

NR 2, zadanie 3). 

 

Uczniowie, którzy samodzielnie wykonywali ćwiczenia, przesyłają swoje karty  

pracy nauczycielowi, w celu sprawdzenia poprawności wykonanych zadań. 

 

4. Ewaluacja zajęć. 

Nauczyciel prosi uczniów o krótkie przypomnienie, czego się nauczyli na zajęciach: poznali 

przyimki z celownikiem, tworzyli wyrażenia przyimkowe, utrwalili słownictwo związane  

z domem (pomieszczenia, meble). 

Nauczyciel i uczniowie sprawdzają, czy osiągnęli założony cel. 

 

 

 

 

https://app.genial.ly/editor/5fb437270e977a13993e98be
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5. Zadanie domowe. 

Jako zadanie domowe uczniowie otrzymują obrazek przedstawiający pokój, który mają opisać 

według kryteriów.  Zadanie umieszczone jest w imiennym notesie zajęć ucznia, w zakładce 

zadania domowe (ZAŁĄCZNIK NR 3). 

 

Opis pokoju z fotografii, kryteria do zadania: 

 Stosuję 4 różne czasowniki spoczynku, poprawnie je odmieniając. 

 Stosuję przyimki miejsca (co najmniej 4 ), tworząc z nimi wyrażenia przyimkowe. 

 Podaję co osoba, do której należy pokój robi chętnie (czym się interesuje), 1 zdanie. 

 Tworzę zdania w czasie teraźniejszym w odpowiednim szyku. 

 

6. Pożegnanie. 

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

Tschüs/ Auf Wiedersehen. 

 

ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK NR 1  

Prezentacja w PowerPoint 

 

Slajd 1 Cel oraz NaCoBeZu 
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Slajd 2 Przyimki łączące się z celownikiem 

 

Slajd 3 Problematyczne przymki an i auf  

 

Slajd 4 
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Slajd 6 Wrażenia przyimkowe 

 

 

Slajd 7 Podziękowanie 
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ZAŁĄCZNIK NR 2  

Aplikacja genially 

 

 

Zadanie 1 - Wpisywanie właściwych przyimków 

 

Żródło: https://de.islcollective.com/fill/5fb43ec07833f 

 

https://de.islcollective.com/fill/5fb43ec07833f
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Zadanie 2 - Dobieranie pasujących elementów 

 

 

Źródło https://wordwall.net/pl/resource/7033230/j%c4%99zyk-niemiecki/mein-haus 

Zadanie 3 - Tworzenie wyrażeń przyimkowych 

 

https://wordwall.net/pl/resource/7033230/j%c4%99zyk-niemiecki/mein-haus
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

Zadanie domowe  

Opis pokoju z fotografii, kryteria do zadania: 

 Stosuję 4 różne czasowniki spoczynku, poprawnie je odmieniając. 

 Wymieniam przyimki miejsca (co najmniej 4 ), tworząc z nimi wyrażenia 

przyimkowe. 

 Podaję co osoba, do której należy pokój robi chętnie (czym się interesuje), 1 zdanie. 

 Tworzę zdania w czasie teraźniejszym w odpowiednim szyku. 

 

Żródło: https://images.app.goo.gl/hrDRhJW8R2cTMKEs5 

 


