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RODZAJE GIER

gra planszowa

od 2 do kilkunastu od 2 do 36 od kilku do 
kilkunastu

minut

*Maksymalny sugerowany zakres klas z uwzględnieniem wszystkich etapów
edukacyjnych, na których uczniowie mogą rozpocząć naukę języka niemieckiego

od kilkunastu do
kilkudziesieciu

minut

DLA DZIECI

DLA MŁODZIEZY

DLA DOROSŁYCH

róznorodne
scenariusze
rozgrywek

instrukcje po
niemiecku i
po polsku

wprowadzenie
metodyczne

bingogra karciana domino

OPRACOWANE NA PODSTAWIE
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Jezykowego

A1 A2 B1 B2

ELASTYCZNE WYKORZYSTANIE
na róznych etapach edukacji szkolnej*

.

szkoła podstawowa szkoła
srednia

LICZBA GRACZY CZAS ROZGRYWKI

WSPARCIE METODYCZNE

.

.

POZNAJ GRY DO NAUKI
NIEMIECKIEGO

słownictwo
gramatyka
mówienie

efektywna
nauka w szkole

i w domu

samodzielnie
lub z pomoca
nauczyciela



Wir packen unseren Koffer
nazwy ubrań i przedmiotów osobistych

Bilder-Bingo
podstawowe rzeczowniki

Verben-Bingo
podstawowe czasowniki

Bis Deutsch
nauka podstawowych słów

Das Uhrzeit-Domino
czas zegarowy

Die Welt der Tiere
nazwy zwierząt i powiązane słownictwo

Das große Zahlenspiel
liczebniki niemieckie od 1 do 100 000

Lasst uns einkaufen!
nazwy produktów spożywczych i
słownictwo związane z zakupami

Die Insel der Präpositionen
przyimki miejsca

Wie geht's?
słownictwo związane ze zdrowiem

Der Planet steht auf dem Spiel
słownictwo związane z ekologią

Das ist meine Arbeit!
nazwy zawodów i słownictwo związane
z ich wykonywaniem

A1 A2 B1 B2
Nazwa

i tematyka
gry

TYTUŁPOZIOM GeRS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4

ZASTOSOWANIE W EDUKACJI SZKOLNEJ

Klasy szkoły średniejKlasy szkoły podstawowejWiodący
typ

rozgrywki

Zalecana
ilość

graczy

Średni
czas

rozgrywki

ROZGRYWKA



0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4

ZASTOSOWANIE W EDUKACJI SZKOLNEJ

Klasy szkoły średniejKlasy szkoły podstawowejWiodący
typ

rozgrywki

Zalecana
ilość

graczy

Średni
czas

rozgrywki

ROZGRYWKA

A1 A2 B1 B2
Nazwa

i tematyka
gry

TYTUŁPOZIOM GeRS

Lasst uns feiern!
słownictwo związane z organizacją spotkań 
towarzyskich oraz odmiana czasowników

Die Rundreise
geografia, kultura i historia
Niemiec, Austrii i Szwajcarii

Wer ist das?
słownictwo opisujące cechy
wyglądu zewnętrznego

Unterwegs in der Stadt
słownictwo związane z życiem w mieście
i bezpieczeństwem na drodze

Schnitzeljagd Deutsch
quiz wiedzy o kulturze niemieckojęzycznej

Super Bis
formy pytające oraz prowadzenie
konwersacji w formie krótkich dialogów

Fragen und Antworten
formułowanie pytań dotyczących rzeczy i osób

Bau den Satz!
budowanie zdań w języku niemieckim
w różnych czasach i trybach

Deutsch Meisterschaft
olimpiada wiedzy o świecie
niemieckojęzycznym

Das Tagesablauf-Domino
słownictwo związane z codziennymi
czynnościami oraz odmiana czasowników

Kettenfragen 
łączenie pytań i odpowiedzi

Adjektive und ihre Gegenteile
przymiotniki i ich przeciwieństwa



0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4

ZASTOSOWANIE W EDUKACJI SZKOLNEJ

Klasy szkoły średniejKlasy szkoły podstawowejWiodący
typ

rozgrywki

Zalecana
ilość

graczy

Średni
czas

rozgrywki

ROZGRYWKA

A1 A2 B1 B2
Nazwa

i tematyka
gry

TYTUŁPOZIOM GeRS

Das große Spiel der Verben
odmiana czasowników  w różnych
czasach i trybach



A1 A2 B1 B2
4321876543

Klasy szkoły średniej

Rzędy Wyspy

OkrągPodkowa
2

Klasy szkoły podstawowej

10

od kilku do 
kilkunastu minut

bingo gra karciana

Wir packen unseren Koffer

rozumienie
ze słuchu

słownictwo

nazwy ubrań i przedmiotów osobistych

zobacz w
sklepie

INSTRUKCJA

od 2 do 36
graczy

UKŁAD ŁAWEK W KLASIE 

ROZWIJANE SPRAWNOSCI

WARIANTY ROZGRYWKI

+26

mówienie

przy użyciu
dodatkowej kostki

https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-niemiecki-c-66/gry-i-zabawy-jezykowe-c-67/wir-packen-unseren-koffer-gra-jezykowa-z-polska-instrukcja-i-suplementem-9788853619280-p-4148.html


A1 A2 B1 B2
4321876543

Klasy szkoły średniej

Rzędy

OkrągPodkowa
2

Klasy szkoły podstawowej

10

Wyspy
od kilku do 

kilkunastu minut

bingo gra karciana

Bilder-Bingo

rozumienie
ze słuchu

słownictwo

podstawowe rzeczowniki

zobacz w
sklepie

INSTRUKCJA

od 2 do 36
graczy

UKŁAD ŁAWEK W KLASIE 

ROZWIJANE SPRAWNOSCI

WARIANTY ROZGRYWKI

9

mówienie

https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-niemiecki-c-66/gry-i-zabawy-jezykowe-c-67/bilder-bingo-gra-jezykowa-z-polska-instrukcja-i-slowniczkiem-9788853625816-p-841.html


A1 A2 B1 B2
4321876543

Klasy szkoły średniej

Rzędy

OkrągPodkowa
2

Klasy szkoły podstawowej

10

Wyspy
od kilku do 

kilkunastu minut

Bis Deutsch

rozumienie
ze słuchu

słownictwo

nauka podstawowych słów

zobacz w
sklepie

INSTRUKCJA
gra karciana

od 2 do
kilkunastu graczy

UKŁAD ŁAWEK W KLASIE 

ROZWIJANE SPRAWNOSCI

WARIANTY ROZGRYWKI

+413

mówienie

przy użyciu
dodatkowej kostki

https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-niemiecki-c-66/gry-i-zabawy-jezykowe-c-67/bis-deutsch-gra-jezykowa-z-polska-instrukcja-i-suplementem-9788881480739-p-839.html


A1 A2 B2
4321876543

Klasy szkoły średniej

Rzędy

OkrągPodkowa
2

Klasy szkoły podstawowej

10

B1

Wyspy
od kilku do 

kilkunastu minut

domino

Das Uhrzeit-Domino

słownictwo

czas zegarowy

zobacz w
sklepie

INSTRUKCJA

od 2 do
kilkunastu graczy

UKŁAD ŁAWEK W KLASIE 

ROZWIJANE SPRAWNOSCI

WARIANTY ROZGRYWKI

+27

mówienie

przy użyciu
dodatkowej kostki

https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-niemiecki-c-66/gry-i-zabawy-jezykowe-c-67/das-uhrzeit-domino-gra-jezykowa-z-polska-instrukcja-i-suplementem-9788881480814-p-843.html


A1 A2 B1 B2
4321876543

Klasy szkoły średniej

Rzędy

OkrągPodkowa
2

Klasy szkoły podstawowej

10

Wyspy
od kilku do 

kilkunastu minut

bingo gra karciana

Verben-Bingo

rozumienie
ze słuchu

słownictwo

podstawowe czasowniki

zobacz w
sklepie

INSTRUKCJA

od 2 do 36
graczy

UKŁAD ŁAWEK W KLASIE 

ROZWIJANE SPRAWNOSCI

WARIANTY ROZGRYWKI

10

mówienie

https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-niemiecki-c-66/gry-i-zabawy-jezykowe-c-67/verben-bingo-gra-jezykowa-z-polska-instrukcja-i-suplementem-9788853611772-p-837.html


A1 A2 B1 B2
4321876543

Klasy szkoły średniej

Rzędy

OkrągPodkowa
2

Klasy szkoły podstawowej

10

Wyspy
od kilku do 

kilkunastu minut

bingo gra karciana

Die Welt der Tiere

rozumienie
ze słuchu

słownictwo

nazwy zwierząt i powiązane słownictwo

zobacz w
sklepie

INSTRUKCJA

od 2 do 36
graczy

UKŁAD ŁAWEK W KLASIE 

ROZWIJANE SPRAWNOSCI

WARIANTY ROZGRYWKI

+38

mówienie

przy użyciu
dodatkowej kostki

https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-niemiecki-c-66/gry-i-zabawy-jezykowe-c-67/die-welt-der-tiere-gra-jezykowa-z-polska-instrukcja-i-suplementem-9788853622839-p-5746.html


A1 A2 B2
4321876543

Klasy szkoły średniej

Rzędy

OkrągPodkowa
2

Klasy szkoły podstawowej

10

Wyspy
od kilku do 

kilkunastu minut

bingo gra karciana

Lasst uns einkaufen!

rozumienie
ze słuchu

słownictwo

nazwy produktów spożywczych i
słownictwo związane z zakupami

zobacz w
sklepie

INSTRUKCJA

od 2 do 36
graczy

UKŁAD ŁAWEK W KLASIE 

ROZWIJANE SPRAWNOSCI

WARIANTY ROZGRYWKI

+29

mówienie

przy użyciu
dodatkowej kostki

B1

https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-niemiecki-c-66/gry-i-zabawy-jezykowe-c-67/lasst-uns-einkaufen-gra-jezykowa-z-polska-instrukcja-i-suplementem-9788853613691-p-2484.html


A1 A2 B1 B2
4321876543

Klasy szkoły średniej

Rzędy

OkrągPodkowa
2

Klasy szkoły podstawowej

10

Wyspy

gra planszowa gra karciana

Die Insel der Präpositionen

rozumienie
ze słuchu

gramatyka

słownictwo

przyimki miejsca

zobacz w
sklepie

INSTRUKCJA

od kilkunastu do
kilkudziesieciu minut

od 2 do
kilkunastu graczy

UKŁAD ŁAWEK W KLASIE 

ROZWIJANE SPRAWNOSCI

WARIANTY ROZGRYWKI

+24

mówienie

przy użyciu
dodatkowych kart

https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-niemiecki-c-66/gry-i-zabawy-jezykowe-c-67/die-insel-der-prapositionen-gra-jezykowa-z-polska-instrukcja-i-suplementem-9788853613646-p-2478.html


A1
YLE Starters

B2
4321876543

Klasy szkoły średniej

Rzędy

OkrągPodkowa
2

Klasy szkoły podstawowej

10

A1 A2 B1

Wyspy

gra karciana

Das ist meine Arbeit!

rozumienie
ze słuchu

słownictwo

nazwy zawodów i słownictwo związane
z ich wykonywaniem

zobacz w
sklepie

INSTRUKCJA
gra planszowa

od kilkunastu do
kilkudziesieciu minut

od 2 do
kilkunastu graczy

UKŁAD ŁAWEK W KLASIE 

ROZWIJANE SPRAWNOSCI

WARIANTY ROZGRYWKI

+211

mówienie

przy użyciu
dodatkowej kostki

https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-niemiecki-c-66/gry-i-zabawy-jezykowe-c-67/das-ist-meine-arbeit-gra-jezykowa-z-polska-instrukcja-i-suplementem-9788853625960-p-6365.html


A1 A2 B1 B2
4321876543

Klasy szkoły średniej

Rzędy

OkrągPodkowa
2

Klasy szkoły podstawowej

10

Wyspy
od kilku do 

kilkunastu minut

bingo gra karciana

Das große Zahlenspiel

słownictwo

liczebniki niemieckie od 1 do 100 000

zobacz w
sklepie

INSTRUKCJA

od 2 do 36
graczy

UKŁAD ŁAWEK W KLASIE 

ROZWIJANE SPRAWNOSCI

WARIANTY ROZGRYWKI

+313

mówienie

przy użyciu
dodatkowej kostki

https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-niemiecki-c-66/gry-i-zabawy-jezykowe-c-67/das-grosse-zahlenspiel-gra-jezykowa-z-polska-instrukcja-i-suplementem-9788853628046-p-842.html


A1 A2 B1 B2
4321876543

Klasy szkoły średniej

Rzędy

OkrągPodkowa
2

Klasy szkoły podstawowej

10

Wyspy

gra karciana

Wie geht's?

rozumienie
ze słuchu

słownictwo

słownictwo związane ze zdrowiem

zobacz w
sklepie

INSTRUKCJA
gra planszowa

od kilkunastu do
kilkudziesieciu minut

od 2 do
kilkunastu graczy

UKŁAD ŁAWEK W KLASIE 

ROZWIJANE SPRAWNOSCI

WARIANTY ROZGRYWKI

+35

mówienie

przy użyciu
dodatkowej kostki

https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-niemiecki-c-66/gry-i-zabawy-jezykowe-c-67/wie-geht-s-gra-jezykowa-z-polska-instrukcja-i-suplementem-9788853622785-p-5747.html


A1 A2 B1 B2
4321876543

Klasy szkoły średniej

Rzędy

OkrągPodkowa
2

Klasy szkoły podstawowej

10

Wyspy

gra karciana

Der Planet steht auf dem Spiel

rozumienie
ze słuchu

słownictwo

słownictwo związane z ekologią

zobacz w
sklepie

INSTRUKCJA
gra planszowa

od kilkunastu do
kilkudziesieciu minut

od 2 do
kilkunastu graczy

UKŁAD ŁAWEK W KLASIE 

ROZWIJANE SPRAWNOSCI

WARIANTY ROZGRYWKI

+23

mówienie

przy użyciu
dodatkowej kostki

https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-niemiecki-c-66/gry-i-zabawy-jezykowe-c-67/der-planet-steht-auf-dem-spiel-gra-jezykowa-z-polska-instrukcja-i-suplementem-9788853622884-p-5748.html


A1 A2 B1 B2
4321876543

Klasy szkoły średniej

Rzędy

OkrągPodkowa
2

Klasy szkoły podstawowej

10

Wyspy

Adjektive und ihre Gegenteile

rozumienie
ze słuchu

słownictwo

przymiotniki i ich przeciwieństwa

zobacz w
sklepie

INSTRUKCJA
gra karciana

od 2 do
kilkunastu graczy

od kilku do 
kilkunastu minut

UKŁAD ŁAWEK W KLASIE 

ROZWIJANE SPRAWNOSCI

WARIANTY ROZGRYWKI

7

mówienie

https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-niemiecki-c-66/gry-i-zabawy-jezykowe-c-67/adjektive-und-ihre-gegenteile-gra-jezykowa-9788853628190-p-6683.html


A1 A2 B1 B2
4321876543

Klasy szkoły średniej

Rzędy

OkrągPodkowa
2

Klasy szkoły podstawowej

10

Wyspy

gra karciana

Die Rundreise

geografia, kultura i historia
Niemiec, Austrii i Szwajcarii

zobacz w
sklepie

INSTRUKCJA
gra planszowa

od kilkunastu do
kilkudziesieciu minut

od 2 do
kilkunastu graczy

UKŁAD ŁAWEK W KLASIE 

ROZWIJANE SPRAWNOSCI

WARIANTY ROZGRYWKI

+12
przy użyciu

dodatkowej kostki

rozumienie
ze słuchu

słownictwo

wiedza
cywilizacyjna

mówienie

https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-niemiecki-c-66/gry-i-zabawy-jezykowe-c-67/die-rundreise-gra-jezykowa-z-polska-instrukcja-i-suplementem-9788853604675-p-1374.html


A1 A2 B1 B2
4321876543

Klasy szkoły średniej

Rzędy

OkrągPodkowa
2

Klasy szkoły podstawowej

10

Wyspy

gra karciana

Unterwegs in der Stadt

rozumienie
ze słuchu

słownictwo

słownictwo związane z życiem w mieście
i bezpieczeństwem na drodze

zobacz w
sklepie

INSTRUKCJA
gra planszowa

od kilkunastu do
kilkudziesieciu minut

od 2 do
kilkunastu graczy

UKŁAD ŁAWEK W KLASIE 

ROZWIJANE SPRAWNOSCI

WARIANTY ROZGRYWKI

2

mówienie

https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-niemiecki-c-66/gry-i-zabawy-jezykowe-c-67/unterwegs-in-der-stadt-gra-jezykowa-z-polska-instrukcja-9788853626035-p-6370.html


A1 A2
4321876543

Klasy szkoły średniej

Rzędy

OkrągPodkowa
2

Klasy szkoły podstawowej

10

B1 B2

Wyspy
od kilku do 

kilkunastu minut

Schnitzeljagd Deutsch

rozumienie
ze słuchu

słownictwo

wiedza
cywilizacyjna

quiz wiedzy o kulturze niemieckojęzycznej

zobacz w
sklepie

INSTRUKCJA
gra karciana

od 2 do 36
graczy

UKŁAD ŁAWEK W KLASIE 

ROZWIJANE SPRAWNOSCI

WARIANTY ROZGRYWKI

+44

mówienie

przy użyciu
dodatkowej kostki

https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-niemiecki-c-66/gry-i-zabawy-jezykowe-c-67/schnitzeljagd-deutsch-gra-jezykowa-z-polska-instrukcja-i-suplementem-9788853619334-p-4168.html


A1 A2 B2
4321876543

Klasy szkoły średniej

Rzędy

OkrągPodkowa
2

Klasy szkoły podstawowej

10

B1

Wyspy

Wer ist das?

rozumienie
ze słuchu

słownictwo

słownictwo opisujące cechy
wyglądu zewnętrznego

zobacz w
sklepie

INSTRUKCJA
gra karciana

od kilku do 
kilkunastu minut

od 2 do
kilkunastu graczy

UKŁAD ŁAWEK W KLASIE 

ROZWIJANE SPRAWNOSCI

WARIANTY ROZGRYWKI

+25

mówienie

przy użyciu
dodatkowej kostki

https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-niemiecki-c-66/gry-i-zabawy-jezykowe-c-67/wer-ist-das-gra-jezykowa-z-polska-instrukcja-i-suplementem-9788853611727-p-838.html


A1 A2 B2
4321876543

Klasy szkoły średniej

Rzędy

OkrągPodkowa
2

Klasy szkoły podstawowej

10

Wyspy

Super Bis

rozumienie
ze słuchu

słownictwo

gramatyka

formy pytające oraz prowadzenie
konwersacji w formie krótkich dialogów

zobacz w
sklepie

INSTRUKCJA
gra karciana

od kilku do 
kilkunastu minut

od 2 do
kilkunastu graczy

B1

UKŁAD ŁAWEK W KLASIE 

ROZWIJANE SPRAWNOSCI

WARIANTY ROZGRYWKI

+27

mówienie

przy użyciu
dodatkowej kostki

https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-niemiecki-c-66/gry-i-zabawy-jezykowe-c-67/super-bis-deutsch-gra-jezykowa-z-polska-instrukcja-i-suplementem-9788853625915-p-840.html


A1 A2 B1 B2
4321876543

Klasy szkoły średniej

Rzędy

OkrągPodkowa
2

Klasy szkoły podstawowej

10

Wyspy

gra karciana

Bau den Satz!

rozumienie
ze słuchu

słownictwo

gramatyka

budowanie zdań w języku niemieckim
w różnych czasach i trybach

zobacz w
sklepie

INSTRUKCJA
gra planszowa

od kilkunastu do
kilkudziesieciu minut

od 2 do
kilkunastu graczy

UKŁAD ŁAWEK W KLASIE 

ROZWIJANE SPRAWNOSCI

WARIANTY ROZGRYWKI

mówienie

+36
przy użyciu

dodatkowej kostki

https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-niemiecki-c-66/gry-i-zabawy-jezykowe-c-67/bau-den-satz-gra-jezykowa-z-polska-instrukcja-i-suplementem-9788853616760-p-4154.html


A1 A2 B1 B2
4321876543

Klasy szkoły średniej

Rzędy

OkrągPodkowa
2

Klasy szkoły podstawowej

10

Wyspy

gra karciana

Deutsch Meisterschaft

rozumienie
ze słuchu

słownictwo

wiedza
cywilizacyjna

olimpiada wiedzy o świecie
niemieckojęzycznym

zobacz w
sklepie

INSTRUKCJA
gra planszowa

od kilkunastu do
kilkudziesieciu minut

od 2 do
kilkunastu graczy

UKŁAD ŁAWEK W KLASIE 

ROZWIJANE SPRAWNOSCI

WARIANTY ROZGRYWKI

mówienie

+23
przy użyciu

dodatkowej kostki

https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-niemiecki-c-66/gry-i-zabawy-jezykowe-c-67/deutsch-meisterschaft-gra-jezykowa-z-polska-instrukcja-i-suplementem-9788853613745-p-2471.html


A1 A2 B2
4321876543

Klasy szkoły średniej

Rzędy

OkrągPodkowa
2

Klasy szkoły podstawowej

10

B1

Wyspy

Kettenfragen 

rozumienie
ze słuchu

słownictwo

gramatyka

łączenie pytań i odpowiedzi

zobacz w
sklepie

INSTRUKCJA
gra karciana

od kilku do 
kilkunastu minut

od 2 do
kilkunastu graczy

UKŁAD ŁAWEK W KLASIE 

ROZWIJANE SPRAWNOSCI

WARIANTY ROZGRYWKI

+34

mówienie

przy użyciu
dodatkowej kostki

https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-niemiecki-c-66/gry-i-zabawy-jezykowe-c-67/kettenfragen-gra-jezykowa-z-polska-instrukcja-i-suplementem-9788853604729-p-1365.html


A1 A2 B1 B2
4321876543

Klasy szkoły średniej

Rzędy

OkrągPodkowa
2

Klasy szkoły podstawowej

10

Wyspy

gra karciana

Fragen und Antworten

rozumienie
ze słuchu

słownictwo

gramatyka

formułowanie pytań dotyczących
rzeczy i osób

zobacz w
sklepie

INSTRUKCJA
gra planszowa

od kilkunastu do
kilkudziesieciu minut

od 2 do
kilkunastu graczy

UKŁAD ŁAWEK W KLASIE 

ROZWIJANE SPRAWNOSCI

WARIANTY ROZGRYWKI

mówienie

+38
przy użyciu

dodatkowej kostki

https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-niemiecki-c-66/gry-i-zabawy-jezykowe-c-67/fragen-und-antworten-gra-jezykowa-z-polska-instrukcja-i-suplementem-9788853611673-p-836.html


A1 A2 B1 B2
4321876543

Klasy szkoły średniej

Rzędy

OkrągPodkowa
2

Klasy szkoły podstawowej

10

Wyspy
od kilku do 

kilkunastu minut

domino

Das Tagesablauf-Domino

rozumienie
ze słuchu

słownictwo

gramatyka

słownictwo związane z codziennymi
czynnościami oraz odmiana czasowników

zobacz w
sklepie

INSTRUKCJA

od 2 do
kilkunastu graczy

UKŁAD ŁAWEK W KLASIE 

ROZWIJANE SPRAWNOSCI

WARIANTY ROZGRYWKI

mówienie

+16
przy użyciu

dodatkowej kostki

https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-niemiecki-c-66/gry-i-zabawy-jezykowe-c-67/das-tagesablauf-domino-gra-jezykowa-z-polska-instrukcja-i-suplementem-9788853625861-p-845.html


A1 A2 B1 B2
4321876543

Klasy szkoły średniej

Rzędy

OkrągPodkowa
2

Klasy szkoły podstawowej

10

Wyspy
od kilku do 

kilkunastu minut

domino

Lasst uns feiern!

rozumienie
ze słuchu

słownictwo

gramatyka

słownictwo związane z organizacją spotkań
towarzyskich oraz odmiana czasowników

zobacz w
sklepie

INSTRUKCJA

od 2 do
kilkunastu graczy

UKŁAD ŁAWEK W KLASIE 

ROZWIJANE SPRAWNOSCI

WARIANTY ROZGRYWKI

mówienie

+14
przy użyciu

dodatkowej kostki

https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-niemiecki-c-66/gry-i-zabawy-jezykowe-c-67/lasst-uns-feiern-gra-jezykowa-z-polska-instrukcja-i-suplementem-9788853604774-p-1370.html


A1 A2 B2
4321876543

Klasy szkoły średniej

Rzędy

OkrągPodkowa
2

Klasy szkoły podstawowej

10

B1

Wyspy

Das große Spiel der Verben

rozumienie
ze słuchu

słownictwo

gramatyka

odmiana czasowników w różnych
czasach i trybach

zobacz w
sklepie

INSTRUKCJA
gra karciana

od kilku do 
kilkunastu minut

od 2 do
kilkunastu graczy

UKŁAD ŁAWEK W KLASIE 

ROZWIJANE SPRAWNOSCI

WARIANTY ROZGRYWKI

+38

mówienie

przy użyciu
dodatkowej kostki

https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-niemiecki-c-66/gry-i-zabawy-jezykowe-c-67/das-grosse-spiel-der-verben-gra-jezykowa-z-polska-instrukcja-i-suplementem-9788853628091-p-846.html


www.ettoi.pl

Gry dostepne takze w wersjach do nauki jezyków:
.

Interesuja Cie inne jezyki?

angielskiego, hiszpanskiego, francuskiego,
włoskiego, rosyjskiego i chinskiego.

https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-angielski-c-49/gry-i-zabawy-jezykowe-c-50
https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-hiszpanski-c-6/gry-i-zabawy-jezykowe-c-29
https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-francuski-c-3/gry-i-zabawy-jezykowe-c-10
https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-wloski-c-5/gry-i-zabawy-jezykowe-c-43
https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-rosyjski-c-396/gry-i-zabawy-jezykowe-c-426
https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-chinski-c-423/gry-jezykowe-c-424
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