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Schule SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W RYPINIE 

Bildungsgang  / 

Lerngruppe 

Klasa 3 

Jahrgangsstufe Początkowy 

Curriculare 

Einbindung 

Integracja programowa języka obcego, geografii i historii. 

Thema 

 

Dlaczego warto uczyć się języków obcych? 

Ziele / Kompetenzen 

 

Cel główny:   

Uświadomienie uczniom jak ważna jest nauka języków obcych 

Cele szczegółowe:  

dydaktyczne: 

Uczeń: 

- oswaja się z brzmieniem słów w innych językach 

- rozbudza swoje zainteresowania i chęci używania innego języka 



- uczy się poprawnej wymowy i intonacji 

- potrafi wymienić powody, dla których nauka języków obcych jest ważna 

- rozwija swoje zainteresowanie innymi kulturami i odrębnymi tradycjami 

wychowawcze: 

Uczeń: 

- pracuje w grupie 

- współpracuje żeby osiągnąć sukces 

- przestrzega zasad obowiązujących na lekcji 

Handlungsprodukt / 

Lernergebnis 

         Uczeń : 

- potrafi rozróżnić słowa w innych językach 

- widzi potrzebę używania innego języka 

- poprawnie wymawia i  intonuje 

- wie, dlaczego warto uczyć się języków obcych  

- dostrzega swoje zainteresowania innymi kulturami i odrębnymi tradycjami 

 

Methode(n) - 

(Lern- und 

Arbeitstechniken) 

Metody pracy: 

- podające: opowiadanie, prelekcja 

- eksponujące: pokaz, film 

- aktywizujące: dyskusja, gry i zabawy dydaktyczne 

- metody programowane: z użyciem komputera i tablicy interaktywnej 



 

Organisatorische 
Hinweise 

Formy pracy: 

- indywidualna 

- zbiorowa 

Material Środki dydaktyczne: 

- Tekst o róznorodności kulturowej państw Unii Europejskiej 

- Fiszki ze słownictwem w różnych językach 

- Komputer 

- Tablica interaktywna 

- Nagranie video 

- Mapa Europy 

Anhang  Załączniki: 

- Informacje o trzech Państwach Unii Europejskiej( załącznik 1,2,3) 

- Filmik video ( załącznik 4) 

- Mapa Europy ( załącznik 5) 

 

 

 

 



Przebieg zajęć 

ETAP 

(STAGE) 

ASPEKT 

JĘZYKA 

(SKILL) 

CZAS 

(TIME) 

GRUPY 

(GROUPING) 

ĆWICZENIA 

(EXERCISES) 

ROZGRZEWKA 

JĘZYKOWA 

(WARM-UP) 

Słuchanie/ 

mówienie 

2 

minuty 

Wszyscy 

uczniowie 

Powitanie 

Sprawdzenie listy obecności 

WPROWADZEN

IE 

(LEAD IN) 

Słuchanie/

mówienie 

5 minut Wszyscy 

uczniowie 

Nauczyciel zapowiada uczniom, że na lekcji wysłuchają tekst,  

z którego dowiedzą się o różnorodności kulturowej krajów 

europejskich. (podanie celu lekcji) 

LEKCJA  

WŁAŚCIWA 

(PROPER 

LESSON) 

Etap I 

Słuchanie/ 

mówienie 

10 

minut 

Wszyscy 

uczniowie 

Nauczyciel przedstawia tekst o trzech krajach Unii Europejskiej 

(Francja, Hiszpania, Niemcy). Uczniowie dowiadują się jak 

brzmią powitania i pożegnania w danym kraju oraz poznają 

najważniejsze informacje dotyczące kultury każdego z krajów.  

Następnie nauczyciel zaprasza uczniów do dyskusji nt. jak 

ważna jest znajomość  języków obcych. 

Etap II Słuchanie/

mówienie 

15 

minut 

Praca 

indywidualna 

Uczniowie losują po jednej fiszce, na której zapisane są słówka 

w języku obcym. Zadaniem każdego ucznia jest odgadnięcie  

z jakiego kraju pochodzi dane słowo.  

Następnie uczniowie wyszukują w słownikach znaczenia 

każdego ze słów. Słowa są zapisywane i wyświetlane na tablicy 

interaktywnej. 



Etap II Pisanie/ 

czytanie 

5 minut Wszyscy 

uczniowie 

Nauczyciel odtwarza filmik z nagraniem 11-letniej dziewczynki, 

która posługuje się dwudziestoma językami. 

Etap III Pisanie/ 

czytanie 

5 minut Praca 

indywidualna 

Nauczyciel prosi uczniów, aby zapisali na kartkach swoje 

przemyślenia, dlaczego ich zdaniem warto jest uczyć się 

języków obcych. Nauczyciel zbiera kartki, a następnie odczytuje 

na głos pomysły dzieci. 

ZAKOŃCZENIE mówienie 3 

minuty 

Wszyscy 

uczniowie 

Rozmowy na temat najciekawszych pomysłów dzieci.  

Podsumowanie lekcji i pożegnanie. 

 

 


