
Scenariusz lekcji do podręcznika
Deutschtour fit 7
Temat: Was isst und trinkt man
zum Frühstück?

1. Dział 4 “Essen in Deutschland”

2. Temat: Was isst und trinkt man zum Frühstück?

3. Klasa/poziom: 7/A1

4. Cel główny:

● kształtowanie umiejętności formułowania wypowiedzi ustnej

5. Cele szczegółowe:

● uczeń nazywa artykuły spożywcze,

● uczeń  informuje o tym, co się jada i pija się na śniadanie i na kolację w

Niemczech i w Polsce

● uczeń stosuje zaimek nieosobowy “man” w zdaniu w roli podmiotu

● uczeń odmienia czasownik “essen” przez osoby

● uczeń rozwija umiejętności poprawnej wymowy

6. Formy pracy:

● plenum

● w parach

● indywidualna

7. Środki dydaktyczne:

● podręcznik

● interaktywna plansza z zasadami gry

https://www.canva.com/design/DAEYodoUs1A/view?utm_content=DAEYodoUs1A&

utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

●
8. Ćwiczone sprawności:

● rozumienia ze słuchu

● poprawnego pisania

9. Kompetencje kluczowe:

● kompetencje cyfrowe
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Przebieg lekcji

Wprowadzenie

1. Czynności organizacyjne: przywitanie, sprawdzenie obecności, zapisanie tematu,

zapoznanie uczniów z celem lekcji.

2. Rozgrzewka językowa: kilka pytań skierowanych do uczniów np.: “Wie spät ist es?”, “Was

machst du in der Freizeit?, “Wann isst du zu Mittag?”

Nauczyciel objaśnia zasady gry “Zostań mistrzem kuchni”, która będzie się toczyła

podczas realizacji materiału z całego działu, jest podzielona na 6 tygodniowych etapów.

Uczniowie uzyskują dostęp do wszystkich materiałów w chmurze- interaktywna plansza z

przebiegiem i zasadami gry,  a także do tabeli z punktacją.

Prezentacja

a. Wprowadzenie do  tematu: uczniowie słuchają i powtarzają słownictwo związane z

artykułami spożywczymi: podręcznik zad. 1 strona 84

Ćwiczenie

a. Uczniowie słuchają dwukrotnie nagrania “Co często jada się i pije na śniadanie i na

kolację w Niemczech” i uzupełniają luki w tekście: podręcznik zadanie 2 strona 84,

rozwiązania prezentowane są na forum klasy.

b. Na podstawie tekstu w podręczniku uczeń wybiera właściwe uzupełnienie zdania:

zadanie 3 strona 85. W zadaniu tym uwaga ucznia powinna być kierowana na użycie

zaimka nieosobowego man. Po skończonym zadaniu uczniowie odczytują regułę

gramatyczną.

c. Uczniowie odpowiadają pisemnie na pytania “Was isst man in Deutschland zum

Frühstück?”,  “Was isst man in Polen zum Frühstück?”, “Was isst man in Deutschland zum

Abendessen?”,  “Was isst man in Polen zum Abendessen”, - nauczyciel kontroluje formę

zapisu

d. Nauczyciel prosi o przypomnienie odmiany czasownika nieregularnego “essen”, może

zapisać tą odmianę na tablicy. Uczniowie czytają zdania z podręcznika uzupełniając je

odpowiednią formą czasownika- ćwiczenie 5 strona 85

e. Uczniowie pracują w parach, zadają sobie pytania i odpowiadają na nie jak w przykładzie

z zadania 6 w podręczniku.
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Podsumowanie

● W celu utrwalenia nowego słownictwa uczniowie mają za zadanie rozwiązać wszystkie

lub wybrane zadania z gry edukacyjnej “Zostań mistrzem kuchni”- zadanie domowe

● Uczeń opowiada co je zazwyczaj na śniadanie i na kolację

autor: Agnieszka Obrocka-Hoc

interaktywna plansza z zasadami gry
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