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1. METRYCZKA PROGRAMU 

 
Przedmiot: język niemiecki ( zajęcia dodatkowe) 

Typ szkoły: Szkoła Podstawowa im. St. Palczewskiego w Drygałach 

Odbiorcy programu: uczniowie zdolni  klas II i III gimnazjum oraz klasy VII szkoły podstawowej 

Czas realizacji: rok szkolny 2017/2018 (w wymiarze jednej godziny tygodniowo) 

Autor programu: mgr Wioletta Kowalewska 

 

 

                                                                                                   2.WSTĘP 
 

     Znajomość języka obcego jest umiejętnością, bez której trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie w dzisiejszym świecie. 

Umożliwia nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami innych kultur, uczy tolerancji wobec nich i lepszego ich zrozumienia.  

Umiejętność porozumiewania się w języku obcym potrzebna jest również w zdobywaniu informacji o otaczającej nas rzeczywistości oraz 

umożliwia odnalezienie się w realiach współczesnego świata. 

Aby uczniowie skutecznie porozumiewali się w języku obcym w mowie i piśmie ( na ostatnim szczeblu edukacyjnym), powinni rozpocząć naukę 

jak najwcześniej. 

     W naszej szkole język niemiecki jako drugi język nowożytny był wprowadzany dopiero na trzecim etapie edukacyjnym w niewielkim 

wymiarze godzin. 

Zauważa się wielu uczniów, którzy są bardzo zainteresowani językiem niemieckim. Pragną zdobyć  więcej informacji dotyczących Niemiec  i 

krajów niemieckojęzycznych, poznać  kulturę, mentalność  ludzi itp. 

W/ w argumenty skłoniły mnie do napisania programu i stworzenia grupy uczniów, z którymi będę dodatkowo pracować. 



 

3.CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU 

 

     Program adresowany jest    do uczniów zdolnych, oraz przygotowujących się do konkursów, olimpiad  oraz egzaminu gimnazjalnego 

 ( uczniowie klas II i III gimnazjum). 

Celem programu jest organizowanie koła zainteresowań dla uczniów, którzy ze względu na  ograniczenia programowe oraz ilość godzin w 

tygodniowym planie zajęć, nie mogą pogłębiać swojej wiedzy i rozwijać swoich umiejętności językowych. 

Co prawda praca z uczniem zdolnym ma miejsce na każdej lekcji, jednak  na zajęciach pozalekcyjnych będzie można ją bardziej urozmaicić i 

uatrakcyjnić. Zajęcia dodatkowe pozwolą  przekazać uczniom więcej informacji,  jak również w większym stopniu kształcić poszczególne 

umiejętności językowe. 

Program uwzględnia założenia obowiązującej podstawy programowej z języka niemieckiego oraz zawiera pewne elementy, które  uzupełniają 

treści  podstawy. Ponadto uczniowie skupią swoja uwagę na zagadnieniach mających związek tematyczny z materiałem programowym oraz 

problemach, z którymi nie zetkną się w normalnym toku nauki. Uczniowie będą pogłębiać swoją wiedzę zdobyta na lekcji. 

Podczas zajęć nauczycie będzie stwarzał sytuacje, w których uczeń będzie miał możliwość wykorzystania swoich umiejętności językowych w 

celu swobodnego porozumiewania się w języku niemieckim. 

Program ten ma umożliwić kształtowanie wszystkich sprawności językowych: mówienia, słuchania, czytania, pisania. 

Pomocami dydaktycznymi na w/ w zajęciach są: książki niemieckie o różnej tematyce, prasa niemieckojęzyczna, słowniki, Internet, tablica 

multimedialna, filmy niemieckie, mapy, gry planszowe. 

 

 

 

 

                                                         



 

                                                    4. CELE PROGRAMU 

 

CELE OGÓLNE 

•rozwijanie uzdolnień i talentów, 

•kształtowanie umiejętności porozumiewania się, 

•wskazywanie nowoczesnych źródeł informacji w nauczaniu języka obcego, 

•wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych do nauki języka niemieckiego, 

•rozwijanie motywacji uczenia się języka niemieckiego, 

•wykorzystanie języka niemieckiego w różnych sytuacjach. 
 

 

 

CELE EDUKACYJNE 
 

• rozumienie ze słuchu, 

•mówienie, 

• czytanie ze zrozumieniem, 

• pisanie. 

 

 



5.PROCEDURY OSIĄGNIĘCIA CELÓW 

 

METODY I FORMY 

•udział uczniów zdolnych w konkursach językowych, 

•organizowanie konkursów przedmiotowych z uwzględnieniem pomysłów uczniów zdolnych. 

•zaangażowanie ucznia zdolnego do pomocy słabszym, 

•pomoc w zdobywaniu materiałów do samodzielnej pracy ( książki, czasopisma, programy  

  komputerowe, filmy), 

•umożliwienie pracy za pomocą nowoczesnych technologii informacyjnych, 

•zlecenie opracowania nowego materiału uczniom i referowania go ich kolegom, 

•zlecenie opracowania materiału spoza podręcznika, 

•samodzielne układanie zadań, krzyżówek, łamigłówek, rebusów, zagadek, 

•zachęcanie do próby czytania niemieckich czasopism, 

•samodzielne poznawanie przez ucznia nowego materiału, 

• stworzenie uczniom możliwości dzielenia się swoimi osiągnięciami z kolegami np. poprzez udział w przedstawieniach, scenkach  na podstawie np.    

bajek. 

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

•książki i czasopisma niemieckie o różnej tematyce, 

•autentyczne teksty z niemieckich czasopism, 

•kserokopie tekstów niemieckich, 

•kserokopie ćwiczeń gramatycznych, 

•mapy krajów niemieckojęzycznych,  



•plansze leksykalno- gramatyczne, 

•własne materiały uzyskane z Internetu, 

•komputer, magnetofon, 

•tablica interaktywna, 

•fiszki, gry planszowe, 

•słowniki. 

 

6.TREŚCI NAUCZANIA 

 

Zakres leksykalny programu obejmuje kilka bloków tematycznych, będących odzwierciedleniem różnych sfer życia: 

 

Lp. Tematyka Zagadnienia 

1. DACHL- Länder. 
Kraje niemieckojęzyczne. 

 
 
 

Państwa niemieckojęzyczne, stolice, flagi, kultura, ciekawostki na ich temat, położenie 
geograficzne, największe miasta, krainy geograficzne, kraje związkowe Niemiec, historia Niemiec. 

2. Feste in Deutschland. 
Święta w Niemczech 
 

Święta i ważniejsze uroczystości w Niemczech, ich zwyczaje i tradycje, życzenia  ( Boże 
Narodzenie,  Wielkanoc, Karnawał w Kolonii, święto Sankt Martin) 
 

3. Rund um das Natur 
Przyroda. 

Nazwy pór roku, miesięcy, zjawiska atmosferyczne, opis pogody, prognoza pogody, czynności 
wykonywane daną porą roku. 



4. Körperteile. 
Beim Arzt. 

Słownictwo dot. części ciała, chorób ( dolegliwości), lekarstw, recept.  
Zwroty i wyrażenia stosowane podczas wizyty u lekarza.  
Służba zdrowia w Niemczech. 
( scenki sytuacyjne) 

5. Kleidung. 
Im Kleidergeschäft. 

Słownictwo dot. garderoby, rodzaje sklepów z odzieżą, opis garderoby, dyskusje na temat mody, 
gustów, zwroty i wyrażenia dot. robienia zakupów w sklepie odzieżowym. 
( scenki sytuacyjne) 

6. Liebe Mutter… 
Kochana mamo … 

Formy pisania listu, pocztówki, e- maila. 
 
 

7. Deutsche Märchen. 
Niemieckie bajki. 

Nazwy popularnych bajek niemieckich, ich autorów i bohaterów. 
Porównanie treści bajek niemieckich oraz polskich ich odpowiedników. 
( scenki sytuacyjne) 
 

8. Präsens. 
Czas terazniejszy 

Rodzajnik określony i nieokreślony, jego funkcja w zdaniu. 
Odmiana rodzajnika przez przypadki. Szyk wyrazów w zdaniu  – szyk prosty i przestawny. 
Czasowniki modalne, rozdzielnie złożone, zwrotne. 
( scenki sytuacyjne) 

9. 
 

Perfekt. 
Czas przeszły 

Budowa zdań w czasie przeszłym z wykorzystaniem czasowników posiłkowych oraz modalnych. 
( scenki sytuacyjne) 

10. Possessivpronomen. 
Zaimki dzierżawcze 

Budowa zdań z wykorzystaniem zaimków dzierżawczych w dopełniaczu, celowniku i bierniku. 

11. Personalpronomen. 
Zaimki osobowe 
 

Budowa zdań z wykorzystaniem zaimków osobowych w celowniku i bierniku. 

12. Wir sprechen Deutsch. 
Mówimy po niemiecku 

Powtórzenie i utrwalenie poznanych struktur leksykano- gramatycznych. 
( scenki sytuacyjne) 



 

 

7. EWALUACJA PROGRAMU 
 

Ewaluacja odbywać się będzie przez: 

•obserwacje, 

•testy, 

•ankiety. 

 

 

8. UWAGI 

 

     Program, który przedstawiłam, powstał z myślą o uczniu zdolnym, chętnym do pogłębiania swych wiadomości i umiejętności językowych. 

Zakres tematyczny został zaplanowany w oparciu o program nauczania języka niemieckiego dla klas II, III gimnazjum jako drugiego języka 

nowożytnego. 

Należy jednak pamiętać, że nawet największe uzdolnienia ucznia nie przyniosą sukcesu, jeśli nie będą poparte systematyczną pracą, 

odpowiednią motywacją, oraz dobrym instruktażem nauczyciela.  

.  

 



9.  LITERATURA I ŻRÓDŁA WYKORZYSTANE PODCZAS PISANIA PROGRAMU 

 

Program opracowany został na podstawie podanej bibliografii oraz materiałów uzyskanych z Internetu. 

Jaroszewska A. ,, Program nauczania języka niemieckiego w gimnazjum”- kurs podstawowy, Nowa Era  Sp. z o.o. , 2015. 

Sękowski A.E. ,, Osiągnięcia uczniów zdolnych”  , TN KUL, Lublin 2000. 

Języki Obce w Szkole, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli , Warszawa 2003. 

 

 


