
1 
 

Katarzyna Wojciszewska 

nauczyciel języka niemieckiego 

SP-18 Zielona Góra 

 

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VIII  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Temat:  Darf ich vorstellen? Das ist mein Freund Peter. Czy mogę 

przedstawić? To mój przyjaciel Peter. 

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

I.1 Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, 

gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację 

pozostałych wymagań ogólnych [..] 

II.5 Uczeń rozumie proste wypowiedzi [..] artykułowane wyraźnie, w standardowej 

odmianie języka. Znajduje w wypowiedzi określone informacje. 

IV.1 Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne. 

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

IX. Uczeń współdziała w grupie (np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych 

pracach projektowych). 

XII. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym  

(np. z encyklopedii, mediów, instrukcji obsługi), również za pomocą technologii 

informacyjno-komunikacyjnych. 

 

2. Czas trwania: 45 minut. 

3. Cele ogólne: 

 Rozwijanie znajomości środków językowych. 

 Doskonalenie stosowania poprawności językowej w wypowiedziach. 

 Stosowanie strategii komunikacyjnych. 

4. Cele szczegółowe: 

 uczniowie posługują się odmianą przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym  

w mianowniku i bierniku, 

 uczniowie znają i stosują słownictwo służące do opisu osoby (wygląd zewnętrzny, 

cechy charakteru, ubranie), 

 uczniowie tworzą prostą wypowiedź pisemną (opis osoby ) na podstawie otrzymanych 

wskazówek, 

 uczniowie znajdują w słuchanym tekście określone informacje. 
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5. Cele w języku ucznia: 

 posługuję się słownictwem poznanym na lekcji służącym do opisu osoby, 

 budując zdania stosuję odmianę przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym  

w mianowniku i w bierniku, 

 opisuję fikcyjną osobę na podstawie uzyskanych wskazówek, 

 potrafię znaleźć w słuchanym tekście określone informacje. 

6. Metody i formy pracy: 

 metoda zadaniowa,  

 metoda aktywizująca, 

 praca w grupach, 

 praca samodzielna. 

7. Pomoce i środki dydaktyczne: 

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

 aplikacja wordwall, 

 aplikacja kahoot, 

 słownik internetowy www.pons.pl, 

 karta pracy (ZAŁĄCZNIK NR 1), 

 tablety. 

PRZEBIEG LEKCJI 

1. Czynności organizacyjne. 

 Uczniowie wchodząc do klasy losują przydział do grupy, w której będą pracować.  

 Za pomocą przygotowanych wcześniej karteczek losują słowa, które pasują do nazw 

poszczególnych grup (Monate - miesiące, Tiere - zwierzęta, Wochentage – dni 

tygodnia, Jahreszeiten – pory roku, Farben – kolory).  

 Siadają od razu w oznaczonych nazwą danej grupy ławkach. 

2. Faza wstępna. 

 W celu utrwalenia struktur i słownictwa poznanego na poprzedniej lekcji uczniowie 

wykonują ćwiczenie, które posłuży jako rozgrzewka językowa.  

Odpowiadają na pytanie wylosowane za pomocą aplikacji Wordwall. 

https://wordwall.net/pl/resource/5324511 

 

http://www.pons.pl/
https://wordwall.net/pl/resource/5324511
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 Zadanie pytań powtórkowych. 

Jak odmieniają się przymiotniki w j. niemieckim po rodzajniku nieokreślonym  

w mianowniku? 

Jak zmieniają się końcówki przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym w bierniku? 

Czy przed rzeczownikami w l. mnogiej możemy stosować rodzajnik nieokreślony? 

Jaką końcówkę otrzyma przymiotnik przed rzeczownikiem w l. mnogiej? 

 

 Zadanie pytania kluczowego: Sind alle Menschen gleich? Wie bist du? 

 

 Zapoznanie uczniów z tematem i celami lekcji oraz podanie NaCoBeZu. 

 

 

Notatka dla ucznia (do wklejenia do zeszytu pod tematem): 

Cele lekcji: 

Doskonalę umiejętność odmiany przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym  

w mianowniku i bierniku, opisując osoby. 

Nacobezu: 

 Opisuję wygląd i cechy charakteru wybranej osoby, stosując przymiotnik w 

roli przydawki po rodzajniku nieokreślonym w mianowniku i bierniku. 

 Wykorzystuję w opisie osoby poznane nazwy ubrań, części ciała oraz cechy 

charakteru.  
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3. Faza realizacji. 

 Uczniowie wykonują ćwiczenie doskonalące umiejętność słuchania ze zrozumieniem. 

 Posłuchaj pięciu dialogów. Zaznacz te części garderoby, o których jest mowa  

w nagraniu. 

 

 
 

 

 
Źródło: zeszyt ćwiczeń” Wir smart 5”, Lektorklett, str.20 
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 Nauczyciel wykorzystując części garderoby z poprzedniego ćwiczenia zadaje uczniom 

pytania. Ci, którzy odpowiadają na nie twierdząco, wstają. 

Wer hat heute eine schwarze Jacke an? 

Wer trägt einen grauen Mantel? 

Wer zieht gern einen eleganten Rock an? 

Wer trägt oft eine warme Mütze? 

Wer trägt gern ein sportliches Sweatshirt? 

 Uczniowie pracując w grupach tworzą opis fikcyjnej osoby (ZAŁĄCZNIK NR 1).  

W tym celu losują przygotowane wcześniej patyczki, na których znajdują się 

przymiotniki i rzeczowniki, które należy wykorzystać w opisie. Stosują się do 

polecenia. W razie potrzeby korzystają z tabelki z odmianą przymiotnika z zeszytu lub 

z podręcznika oraz ze słownika internetowego www.pons.pl   na tabletach.  

 
Źródło: podręcznik ” Wir smart 5”, Lektorklett, str.8 

 

 
Źródło: podręcznik” Wir smart 5”, Lektorklett, str. 10 

 

 Każda grupa losuje zestaw 5 patyczków, na których po obu stronach znajduje się 

potrzebne do stworzenia opisu słownictwo (wygląd, cechy charakteru, ubrania, 

obuwie, nakrycie głowy wraz z przymiotnikami, które należy użyć w formie 

przydawki). 

 

http://www.pons.pl/
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 Nauczyciel po wykonaniu zadania zbiera pracę, ocenia i pisze komentarz, który 

przekazuje uczniom na następnej lekcji. 

 

ZADANIE : OPIS OSOBY  

Opisz osobę na podstawie informacji zawartych na wylosowanych patyczkach. 

NACOBEZU 

 Opisuję wymyśloną przez grupę osobę, nadaję jej imię. 

 Wykorzystuję wszystkie informacje o wyglądzie, cechach charakteru oraz 

ubraniach zawartych na wylosowanych patyczkach. 

 Odmieniam i stosuję w zdaniach czasowniki: anziehen, tragen, sein, anhaben, 

aufhaben, haben. 

 Tworzę w odpowiednim szyku zdania w czasie teraźniejszym. 

 Odmieniam przymiotniki po rodzajniku nieokreślonym – stosuję przymiotniki  

w formie przydawki. 

 

Przykładowe patyczki: 
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4. Faza podsumowująca. 

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

gdzie znajduje się quiz podsumowujący materiał z lekcji. 

 

https://create.kahoot.it/share/adjektivdeklination-mit-dem-unbestimmten-

artikel/02327996-ac24-45a1-8cbc-2b7ca3ca21df 

 
 

 Uczniowie odpowiadają na pytania: 

 

Czy podobała ci się dzisiejsza lekcja? 

Co sprawiło Ci najwięcej trudności? 

Co było dla ciebie łatwe? 

 

ZAŁĄCZNIKI  

ZAŁĄCZNIK NR 1 

ZADANIE : OPIS OSOBY 

Opisz osobę na podstawie informacji zawartych na wylosowanych patyczkach. 

NACOBEZU 

 Opisuję wymyśloną przez grupę osobę, nadaję jej imię. 

 Wykorzystuję wszystkie informacje o wyglądzie, cechach charakteru oraz ubraniach 

zawartych na wylosowanych patyczkach. 

 Odmieniam i stosuję w zdaniach czasowniki: anziehen, tragen, sein, anhaben, 

aufhaben, haben. 

 Tworzę w odpowiednim szyku zdania w czasie teraźniejszym. 

 Odmieniam przymiotniki po rodzajniku nieokreślonym – stosuję przymiotniki  

w formie przydawki. 

https://create.kahoot.it/share/adjektivdeklination-mit-dem-unbestimmten-artikel/02327996-ac24-45a1-8cbc-2b7ca3ca21df
https://create.kahoot.it/share/adjektivdeklination-mit-dem-unbestimmten-artikel/02327996-ac24-45a1-8cbc-2b7ca3ca21df
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