
Scenariusz lekcji 

Lekcja: Innowacja język 
niemiecki 

Data:20.11.2019r. Klasa: IVa 

Temat: Was ziehst du an? Co chętnie ubierasz? 
Powiązanie z wcześniejszą wiedzą: 
Kolory w języku niemieckim 
Niektóre elementy części garderoby, które uczniowie otrzymali na poprzedniej lekcji 
 

Cele lekcji: 
A-uczeń wymienia części garderoby w języku niemieckim oraz nazywa pory roku  
- uczeń nazywa odnalezioną  część garderoby z wycinku z gazety 
B- uczeń odróżnia rodzajniki w języku niemieckim 
C- uczeń zastosuje słownictwo z dzisiejszej lekcji w grze dydaktycznej 
D-  
 
Wychowawczy: uczenie umiejętności współpracy w zespole i współdziałalności  za 
powierzone zadania oraz przypomnienie o odpowiednim ubieraniu się zimą 
 
Cele sformułowane w języku ucznia: Nazywam części garderoby oraz pory roku w języku 
niemieckim. 
Znam rodzajniki języka niemieckiego. 
 
 
Pytanie kluczowe: Co ma wspólnego odpowiednio dobrany strój do pory roku z przepisem na 
ciasto? 
 

Nacobezu   (co uczniowie będą potrafili po lekcji): 
Uczniowie po lekcji będą potrafili wymienić części garderoby określając ich kolor .  
Uczniowie poznają rodzajniki  języka niemieckiego. 
Uczniowie poznają  nazwy czterech pór roku w języku niemieckim 
 
 
Umiejętności kluczowe ćwiczone podczas lekcji: kompetencje w zakresie rozumienia i 
tworzenia informacji, kompetencje w zakresie wielojęzyczności, społeczne i w zakresie 
umiejętności uczenia się, kompetencje matematyczno – przyrodnicze. 
 
Metody: objaśnienie, metoda wyprzedzająca*, myślenie wizualne, praca manualna 
Formy: indywidualna, grupowa, zbiorowa 
Pomoce dydaktyczne: zeszyt, tablica,  karty pracy, gazeta, linka , klamerki 

 
 
 
 
 
 

Przebieg lekcji: 



1.Czynności organizacyjne 
-powitanie 
-sprawdzenie obecności 
-zapisanie daty, lekcji 
2.Realizacja tematu: 
1. Nauczyciel prosi uczniów o przypomnienie słów, których nauczycieli się w domu. 
2. Nauczyciel wprowadza nowe słowa wzbogacając słowniczek z częściami ubrań i nazwami 
pór roku, dzieląc przy tym rzeczowniki na trzy rodzaje ( męski, żeński, nijaki). 
3. Uczniowie otrzymują karty pracy oraz walizkę , gdzie maja za zadanie posortować części 
garderoby odpowiednio do pory roku- praca w grupach.  
Nauczyciel przy tym zadaniu nawiązuje do wielojęzyczności ,porównując nazwy pór roku w 
języku angielskim i języku niemieckim.  
4. Asystenci rozdają uczniom instrukcje do wykonania kolejnego zadani ( ze sterty wyciętych 
z gazet części ubrań uczniowie musza odnaleźć te o których mowa w zadaniu i powiesić je na 
lince z praniem).Na koniec wspólnie analizujemy wykonaną prace metodą eliminacji. 
Nauczyciel  ocenia kształtująco wykonaną prace uczniów.  
6. Podsumowanie zajęć  
Termometr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Podsumowanie: 
 
Termometr 
 
Praca domowa: 
 
 


