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Katarzyna Wojciszewska 

nauczyciel języka niemieckiego 

SP-18 Zielona Góra 

 

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VIII  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Temat:  Warum streitest du dich mit den Eltern?  Konjunktionen weil  

i denn. Dlaczego kłócisz się z rodzicami? Spójniki weil i denn. 

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

I.5 Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych 

(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), 

umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych […] 

II.5 Uczeń rozumie proste wypowiedzi […] 

VI.4 Uczeń reaguje ustnie w typowych sytuacjach: wyraża swoje opinie, pyta  

o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami.   

 

2. Czas trwania: 45 minut. 

3. Cele ogólne: 

 Rozwijanie umiejętności stosowania środków językowych. 

 Doskonalenie stosowania poprawności językowej w wypowiedziach. 

 Stosowanie strategii komunikacyjnych. 

4. Cele szczegółowe: 

 uczniowie budują zdania ze spójnikiem weil i denn w różnych kontekstach, 

 uczniowie używają słownictwa służącego do podawania przyczyn konfliktów  

w rodzinie, 

 uczniowie znajdują w słuchanym tekście określone informacje. 
 

5. Cele w języku ucznia: 

 nauczę wypowiadać się na temat kłótni z rodzicami i podawać powody tej sytuacji, 

 używam w wypowiedziach spójniki weil i denn, podając powody. 

 

6.  Metody i formy pracy: 

 metoda zadaniowa,  

 metoda aktywizująca, 

 metoda ćwiczebna, 

 praca na forum, 

 praca samodzielna. 
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7. Pomoce i środki dydaktyczne:  

 podręcznik, zeszyt ćwiczeń i multibook „Wir smart 5” Wydawnictwo Lektorklett, 

nagranie audio http://www.chmura.klett.pl/books/wir-smart-5-smartbuch, 

 aplikacja answeargarden.ch, 

 aplikacja kahoot, 

 aplikacja teams, notes zajęć. 

PRZEBIEG LEKCJI 

1. Czynności organizacyjne. 

Sprawdzenie obecności i omówienie zadania domowego. 

2. Faza wstępna. 

 W celu utrwalenia struktur i słownictwa poznanego na poprzedniej lekcji uczniowie 

odpowiadają na pytania: 

Wie soll dein idealer Vater sein? 

Wie soll deine ideale Mutter sein? 

Welche Charakterzüge soll dein idealer Bruder haben? 

Welche Charakterzüge soll deine ideale Schwester haben? 

 Zadanie pytania kluczowego: Ist das Spiel „Minecraft” ein Grund für Streit mit den 

Eltern? 

 Zapoznanie uczniów z tematem oraz celami lekcji oraz podanie NaCoBeZu. 

 Notatka dla ucznia umieszczona w notesie zajęć w aplikacji TEAMS: 

Cele lekcji:  

 Nauczę wypowiadać się na temat kłótni z rodzicami i podawać powody tej 

sytuacji.  

 Wykorzystuję spójniki weil i denn w swoich wypowiedziach. 

  

Nacobezu:  

 Dopasuję podpisy do przedstawionych na zdjęciach sytuacji . 

 Wypowiem się na temat powodów kłótni z rodzicami.   

 Na podstawie wysłuchanego tekstu przyporządkuję właściwą reakcję językową. 

 Używam w swoich wypowiedziach spójników weil lub denn, podając powody 

kłótni. 

 

 

3. Faza realizacji. 

 Uczniowie zastanawiają się i podają przyczynę kłótni w domu. Swoją odpowiedź 

wpisują w aplikacji answeargarden.ch. Nauczyciel na czacie przesyła link oraz 

udostępnia ekran swojego komputera, na którym pojawiają się odpowiedzi uczniów  

i podsumowuje razem z uczniami przyczyny kłótni z rodzicami. 

 

http://www.chmura.klett.pl/books/wir-smart-5-smartbuch
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 Uczniowie oglądają i analizują zdjęcia i podają możliwe przyczyny kłótni z rodzicami. 

Nauczyciel udostępniając swój ekran wyświetla zadania za pomocą multibooka. 

 

Źródło: podręcznik „Wir smart 5,Lektorklett,  str. 29 
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 Uczniowie czytają samodzielnie zdania od a do f i przyporządkowują je do zdjęć. 

 Nauczyciel udostępniając swój ekran wyświetla zadania za pomocą multibooka 

Źródło: podręcznik „Wir smart 5,Lektorklett,  str. 29 

 Nauczyciel prosi uczniów, aby na podstawie wysłuchanych wypowiedzi dobrali 

właściwą reakcję językową. Prosi uczniów, aby zapoznali się z odpowiedziami przed 

wysłuchaniem nagrania. Jest to typ zadania, który pojawia się na egzaminie 

ósmoklasisty. Nauczyciel udostępniając swój ekran wyświetla zadania za pomocą 

multibooka. 

 

Źródło: zeszyt ćwiczeń  „Wir smart 5,Lektorklett,  str. 41 
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Nagranie dostępne tu: http://www.chmura.klett.pl/books/wir-smart-5-smartbuch 

 

Źródło: http://www.chmura.klett.pl 

 Nauczyciel prosi uczniów, aby przypomnieli znaczenie spójników weil i denn oraz 

zasady tworzenia z nimi zdań. 

 W notesie zajęć w aplikacji TEAMS została przed lekcją umieszczona notatka, którą 

to nauczyciel wyświetla uczniom i na przykładach podsumowuje wypowiedzi 

uczniów: 

1. Znaczenie i zastosowanie „weil” i „denn”  

  

Zarówno „weil” jak i „denn” oznaczają w języku niemieckim „ponieważ”. 

Poprawne jest ich naprzemienne używanie. Należy jednak pamiętać o szyku, który 

wprowadza każdy z tych spójników.  

  

2. Szyk zdania po „weil” i „denn”  

  

Po „weil” występuje szyk końcowy / całkowicie przestawny – czasownik w formie 

osobowej wędruje na koniec zdania, natomiast po „denn” występuje szyk prosty.  

  

Beispiele:  

  

Ich streite mich mit meiner Muterr, denn ich komme immer zu spät nach Hause.  

  

Ich streite mich mit meiner Muterr, weil ich  immer zu spät nach Hause komme .  

  

 

 Uczniowie wykonują zadanie z zeszytu ćwiczeń doskonalące umiejętność 

formułowania przyczyn za pomocą spójników weil i denn. Chętne osoby odczytują 

odpowiedzi a nauczyciel zapisuje je w aplikacji.  

 Nauczyciel udostępniając swój ekran wyświetla zadanie za pomocą multibooka. 

http://www.chmura.klett.pl/books/wir-smart-5-smartbuch


6 
 

 

Źródło: zeszyt ćwiczeń „Wir smart 5,Lektorklett,  str. 43 

 Uczniowie odpowiadają na pytanie „Warum streitest du dich mit den Eltern?, stosując 

spójnik weil lub denn. 

4. Faza podsumowująca. 

 Uczniowie logują się do aplikacji Kahoot na tabletach lub telefonach komórkowych, 

gdzie znajduje się quiz podsumowujący materiał z lekcji.  

 

 

 Uczniowie korzystając z obszaru współpracy w aplikacji Teams w notesie zajęć 

uzupełniają tabelę podsumowującą lekcję: 
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 Nauczyciel podsumowuje wyniki na forum. 

 

 


