
                        

 
Projekt „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 
SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA PROJEKTU  

pt: „. Nauka przez całe życie” o numerze 2020-1-PL01-KA101-078838 
realizowanego w latach 2020- 2022 przez Zespół Szkół Technicznych  

w ramach projektu: „Międzynarodowa Mobilność kadry edukacji szkolnej”. 
 
 

NAUCZYCIEL: Marta Marek- Głowacka 

TEMAT: „ Wie schmeckt die Welt“ 

CZAS TRWANIA: 45 min 

KLASA: 1 technikum 

 

CELE LEKCJI: 

 

Cel główny: 

- utrwalenie znajomości słownictwa z tematu jedzenie 

 

Cele operacyjne: 

- doskonalenie kompetencji kluczowych: komunikacja w j. obcym, informatyczna, uczenia się 

- poznanie nazw potraw z różnych regionów świata 

- dokonanie słuchania i pisania 

 

Pomoce dydaktyczne: 

- komputer 

- rzutnik 

- zeszyty 

- karty pracy 

- interaktywne ćwiczenia przygotowane przez nauczyciela 

- prezentacja 

 

Metody pracy: 

-aktywizując 

-lingwistyczne (komunikatywna, audiolingualna) 

-podające (objaśnienie, pogadanka) 
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-eksponujące (ekspozycja) 

-praktyczne ( pokaz, ćwiczenia produkcyjne) 

-aplikacje : Edpuzzle, Genially 

 

Formy pracy: 

-indywidualna 

- na forum 

-grupowa 

 

Czynności wstępne: 

Przywitanie z klasą, sprawdzenie listy obecności, podanie tematu lekcji 

 
Wprowadzenie: 

Nawiązanie do lekcji poprzedniej i wprowadzenie do tematu – aplikacja Genially 

 

Rozwinięcie: 

1. Uczniowie otrzymują kopie FOOD QIUZ. W ciągu 5 min mają odnaleźć w diagramie jak najwięcej 

słów związanych z żywnością. – karty pracy 

2. Pracując w parach uczniowie tłumaczą znalezione przez siebie słowa na język polski oraz 

porównują własną listę z listą kolegi z ławki. Nowe dania zostają zapisane przez uczniów w zeszytach. 

3. Nauczyciel zadaje klasie pytania nawiązujące do tematu lekcji 

4. Klasa zostaje podzielona na grupy 4-ro osobowe. Każda grupa otrzymuje menu w języku 

niemieckim oraz zestaw pytań, na które należy znaleźć odpowiedzi. Pytania są identyczne dla każdej 

grupy, ale nie na wszystkie można udzielić odpowiedzi na podstawie otrzymanego menu. 

Zadaniem grupy jest odszukanie odpowiedzi, zapianie ich w zeszytach, a następnie zaprezentowanie 

ich reszcie klasy 

5. Uczniowie słuchają wypowiedzi na temat dań typowych dla różnych krajów i udzielają odpowiedzi, 

które pojawiają się w trakcie słuchania – aplikacja Edpuzzle 

 

Podsumowanie: 

Nauczyciel zadaje pracę domową, którą jest odpowiedzieć na pytania dotyczące kuchni typowo 

polskiej. 

 


