
 
1. Termin: styczeń-czerwiec, październik-grudzień. 
2. Czas: piątek w godzinach 9.00-10.00. 
3. Miejsce: Pokój z widokiem (II piętro), Stary Ratusz Wojewódzkiej Biblioteki 

Publicznej w Olsztynie, ul. Stare Miasto 33. 
4. Tematyka zajęć:  
• formy powitania i pożegnania, 
• moja rodzina, 
• prezentacja własnej osoby, 
• zajęcia fonetyczne- podstawowe reguły i zasady wymowy, 
• zaimki osobowe w mianowniku oraz zaimki dzierżawcze, 
• rzeczowniki- (kształty, kolory, rośliny, żywność, zwierzęta, ubrania), 
• czasowniki (odmiana czasownika „sein” und „haben” – „być” i „mieć”, 

odmiana czasowników regularnych, planowanie przyszłości - czasownik 
„werden”), 

• budowa zdania złożonego- czas teraźniejszy, 
• budowa zdania prostego- czas przeszły, 
• obsługa komputera i Internetu, 
• zapoznanie z biblioteką onleihe, 
• emocje, 
• liczebniki, 
• pogoda, 
• zdrowie, 
• części ciała, 
• nazwa krajów i narodowości, 
• opis wnętrza domu, 
• wizyta w sklepie i w restauracji, 
• literatura niemiecka, 
• wypełnianie dokumentów po niemiecku, 
• świąteczne zwyczaje niemieckie, 
• pisanie kartek, sms-ów, ogłoszeń, zażaleń, gratulacji, kondolencji, 
• niemiecka muzyka, 
• przepisy kulinarne, 
• bank, 
• poczta, 
• policja, 
• film niemiecki, 
• kierunki, 
• podróżowanie (biuro podróży, środki transportu itd.), 
• zabytki, 
• pytanie o drogę, 
• pisanie CV. 

 
5. Metody prowadzenia zajęć:  
• metody podające (pogadanka, anegdota), 
• zabawa dydaktyczna (techniki dramy), 



• gry dydaktyczne (symulujące, psychologiczne, inscenizacje),  
• metody eksponujące (film, sztuka teatralna, piosenka), 
• metody programowe (z użyciem komputera), 
• dyskusja dydaktyczna (burza mózgów, okrągłego stołu), 
• metoda przypadków, metoda problemowa, metoda sytuacyjna, 
• metody praktyczne (zajęcia w plenerze). 

 
6. Cel:  
Rozwiązywanie przez uczestników problemów gramatycznych, opanowanie 
podstawowego słownictwa. Szybsze opanowanie materiału dzięki 
zaprezentowanym metodom dydaktycznym. Wykorzystywanie znajomości 
podstawowych zwrotów i wyrażeń w sytuacjach codziennych.  Zdobycie 
i rozwijanie podstawowych umiejętności potrzebnych w codziennej komunikacji, 
tłumaczenie i wypełnianie podstawowych dokumentów, pisanie CV itd. 
 
7. Formy pracy:  
• praca indywidualna – każdy z uczniów samodzielnie wykonuje  zadania 
• praca zbiorowa – praca z całą klasą pod kierunkiem nauczyciela 
• praca grupowa – praca w zespołach 
 
Forma zajęć będzie inspirowana systemem Freineta, który rezygnuje 
z tradycyjnych metod nauczania, wprowadzając daleko idącą inwencję 
w konstruowaniu zajęć, która może wzbogacać zajęcia na przykład o metody 
psychologiczne, psychoterapeutyczne. Osoba prowadząca zajęcia buduje 
wówczas na swój własny sposób nastrój, stosuje własne, oryginalne 
i nowatorskie sposoby prezentowania twórczości uczestników  Zróżnicowanie 
form pracy uczestników sprzyja powstawaniu kontaktów międzyjednostkowych 
i międzygrupowych i stwarza wiele nowych sytuacji dydaktyczno-
wychowawczych, sprzyjających rozwojowi osobowości. 
 
8. Środki dydaktyczne: 
• nagrania audio, 
• gry dydaktyczne, 
• karty pracy, 
• puzzle, 
• zagadki, 
• krzyżówki, 
• bogaty zasób literatury przedmiotu. 
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