
Gry do nauki niemieckiego w podstawie programowej kształcenia w szkole podstawowej

  Niemiecki nauczany jako pierwszy język obcy nowożytny

  Pierwszy etap edukacyjny: szkoła podstawowa: klasy 1-3

Zgodność z realizacją wymagań w zakresie:
• tematów: popularne zawody, mój dzień, zabawy, jedzenie, sklep, czas wolny, wakacje, święta, tradycje, 
   samopoczucie, otaczająca przyroda;
• rozumienia bardzo prostych wypowiedzi ustnych artykułowanych wyraźnie i powoli w standardowej odmianie języka;
• reagowania na polecenia;
• rozumienia sensu krótkich wypowiedzi;
• znajdowania w wypowiedzi określonych informacji;
• tworzenia bardzo prostych i krótkich wypowiedzi według wzoru;
• odgrywania dialogów i scenek;
• używania poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy;
• pisania wyrazów, zwrotów oraz bardzo prostych i krótkich zdań według wzoru oraz samodzielnie;
• reagowania werbalnie i niewerbalnie na polecenia;
• przedstawiania siebie i innych;
• zadawania pytań i udzielania odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów;

• nazywania osób, zwierząt, przedmiotów i czynności z nabliższego otoczenia;
• posiadania podstawowych informacji o krajach, w których ludzie posługują się językiem niemieckim;
• współpracy z rówieśnikami w trakcie nauki.

Na tym etapie nauki jezyka istotne są także akcentowane w podstawie programowej kształcenia z języka obcego nowożytnego:
• możliwość wdrożenia przy pomocy gier elastycznego tempa pracy w zależności od możliwości psychoruchowych ucznia 
  oraz dostosowania poznawanych zagadnień do możliwości percepcyjnych dziecka; 
• spójność z treściami podstawy programowej kształcenia ogólnego dla edukacji wczesnoszkolnej z zakresu wiedzy 
  matematycznej, przyrodniczej, społecznej i kulturowej oraz nauki czytania, pisania i liczenia;
• właściwa grom językowym obecność różnych form edukacyjnych uwzględniających możliwości i potrzeby rozwojowe 
  dzieci, w tym wykorzystujących ruch, dźwięk i obraz oraz sprzyjających kształtowaniu twórczego podejścia i pozytywnego 
  nastawienia do nauki języka obcego;
• używania języka obcego jako języka komunikacji podczas zajęć w różnych rodzajach interakcji.

  Niemiecki nauczany jako pierwszy język obcy nowożytny

  Drugi etap edukacyjny: szkoła podstawowa: klasy 4-8

Zgodność z realizacją wymagań w zakresie:
• posługiwania się podstawowym zasobem środków językowych;
• rozumienia prostych wypowiedzi ustnych artykułowanych wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
• rozumienia prostych wypowiedzi pisemnych formułowanych w standardowej odmianie języka;
• samodzielniego formułowania krótkich, prostych, spójnych i logicznych wypowiedzi ustnych i pisemnych;
• uczestniczenia w rozmowie i w typowych sytuacjach komunikacyjnych w sposób zrozumiały i adekwatny do sytuacji;
• zmieniania formy przekazu ustnego lub pisemnego;
• znajomości tematów: wygląd zewnętrzny, rzeczy osobiste, dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu,

 

  przybory szkolne, czynności życia codziennego, praca i zawody, określanie czasu, formy spędzania czasu 
  wolnego, święta i uroczystości, artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, zakupy, rodzaje sklepów, 
  towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki transportu, kultura, tradycje i zwyczaje, człowiek i zdrowie, 
  tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie, zwierzęta, ochrona środowiska naturalnego;
• znajdowania w wypowiedzi określonych informacji;
• układania informacji w określonym porządku;
• opowiadania o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości;
• prawidłowego reagowania w typowych sytuacjach komunikacyjnych (pytania, udzielania odpowiedzi, wyrażania prośby, 
  zgody lub odmowy spełnienia prośby);
• podstawowej wiedzy o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności posługujących się jezykiem niemieckim; 
• wykorzystania technik samodzielnej pracy nad językiem;
• współdziałania w grupie.

Kliknij, aby zobaczyć listę gier do nauki niemieckiego do wykorzystania w liceum/technikum.
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Gry do nauki niemieckiego w podstawie programowej kształcenia w szkole podstawowej

  Niemiecki nauczany jako pierwszy język obcy nowożytny

  Pierwszy etap edukacyjny: szkoła podstawowa: klasy 1-3

Zgodność z realizacją wymagań w zakresie:
• tematów: popularne zawody, mój dzień, zabawy, jedzenie, sklep, czas wolny, wakacje, święta, tradycje, 
   samopoczucie, otaczająca przyroda;
• rozumienia bardzo prostych wypowiedzi ustnych artykułowanych wyraźnie i powoli w standardowej odmianie języka;
• reagowania na polecenia;
• rozumienia sensu krótkich wypowiedzi;
• znajdowania w wypowiedzi określonych informacji;
• tworzenia bardzo prostych i krótkich wypowiedzi według wzoru;
• odgrywania dialogów i scenek;
• używania poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy;
• pisania wyrazów, zwrotów oraz bardzo prostych i krótkich zdań według wzoru oraz samodzielnie;
• reagowania werbalnie i niewerbalnie na polecenia;
• przedstawiania siebie i innych;
• zadawania pytań i udzielania odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów;

• nazywania osób, zwierząt, przedmiotów i czynności z nabliższego otoczenia;
• posiadania podstawowych informacji o krajach, w których ludzie posługują się językiem niemieckim;
• współpracy z rówieśnikami w trakcie nauki.

Na tym etapie nauki jezyka istotne są także akcentowane w podstawie programowej kształcenia z języka obcego nowożytnego:
• możliwość wdrożenia przy pomocy gier elastycznego tempa pracy w zależności od możliwości psychoruchowych ucznia 
  oraz dostosowania poznawanych zagadnień do możliwości percepcyjnych dziecka; 
• spójność z treściami podstawy programowej kształcenia ogólnego dla edukacji wczesnoszkolnej z zakresu wiedzy 
  matematycznej, przyrodniczej, społecznej i kulturowej oraz nauki czytania, pisania i liczenia;
• właściwa grom językowym obecność różnych form edukacyjnych uwzględniających możliwości i potrzeby rozwojowe 
  dzieci, w tym wykorzystujących ruch, dźwięk i obraz oraz sprzyjających kształtowaniu twórczego podejścia i pozytywnego 
  nastawienia do nauki języka obcego;
• używania języka obcego jako języka komunikacji podczas zajęć w różnych rodzajach interakcji.

  Niemiecki nauczany jako pierwszy język obcy nowożytny

  Drugi etap edukacyjny: szkoła podstawowa: klasy 4-8

Zgodność z realizacją wymagań w zakresie:
• posługiwania się podstawowym zasobem środków językowych;
• rozumienia prostych wypowiedzi ustnych artykułowanych wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
• rozumienia prostych wypowiedzi pisemnych formułowanych w standardowej odmianie języka;
• samodzielniego formułowania krótkich, prostych, spójnych i logicznych wypowiedzi ustnych i pisemnych;
• uczestniczenia w rozmowie i w typowych sytuacjach komunikacyjnych w sposób zrozumiały i adekwatny do sytuacji;
• zmieniania formy przekazu ustnego lub pisemnego;
• znajomości tematów: wygląd zewnętrzny, rzeczy osobiste, dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu,

 

  przybory szkolne, czynności życia codziennego, praca i zawody, określanie czasu, formy spędzania czasu 
  wolnego, święta i uroczystości, artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, zakupy, rodzaje sklepów, 
  towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki transportu, kultura, tradycje i zwyczaje, człowiek i zdrowie, 
  tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie, zwierzęta, ochrona środowiska naturalnego;
• znajdowania w wypowiedzi określonych informacji;
• układania informacji w określonym porządku;
• opowiadania o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości;
• prawidłowego reagowania w typowych sytuacjach komunikacyjnych (pytania, udzielania odpowiedzi, wyrażania prośby, 
  zgody lub odmowy spełnienia prośby);
• podstawowej wiedzy o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności posługujących się jezykiem niemieckim; 
• wykorzystania technik samodzielnej pracy nad językiem;
• współdziałania w grupie.

Kliknij, aby zobaczyć listę gier do nauki niemieckiego do wykorzystania w liceum/technikum.
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Gry do nauki niemieckiego w podstawie programowej kształcenia w szkole podstawowej

  Niemiecki nauczany jako pierwszy język obcy nowożytny

  Pierwszy etap edukacyjny: szkoła podstawowa: klasy 1-3

Zgodność z realizacją wymagań w zakresie:
• tematów: popularne zawody, mój dzień, zabawy, jedzenie, sklep, czas wolny, wakacje, święta, tradycje, 
   samopoczucie, otaczająca przyroda;
• rozumienia bardzo prostych wypowiedzi ustnych artykułowanych wyraźnie i powoli w standardowej odmianie języka;
• reagowania na polecenia;
• rozumienia sensu krótkich wypowiedzi;
• znajdowania w wypowiedzi określonych informacji;
• tworzenia bardzo prostych i krótkich wypowiedzi według wzoru;
• odgrywania dialogów i scenek;
• używania poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy;
• pisania wyrazów, zwrotów oraz bardzo prostych i krótkich zdań według wzoru oraz samodzielnie;
• reagowania werbalnie i niewerbalnie na polecenia;
• przedstawiania siebie i innych;
• zadawania pytań i udzielania odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów;

• nazywania osób, zwierząt, przedmiotów i czynności z nabliższego otoczenia;
• posiadania podstawowych informacji o krajach, w których ludzie posługują się językiem niemieckim;
• współpracy z rówieśnikami w trakcie nauki.

Na tym etapie nauki jezyka istotne są także akcentowane w podstawie programowej kształcenia z języka obcego nowożytnego:
• możliwość wdrożenia przy pomocy gier elastycznego tempa pracy w zależności od możliwości psychoruchowych ucznia 
  oraz dostosowania poznawanych zagadnień do możliwości percepcyjnych dziecka; 
• spójność z treściami podstawy programowej kształcenia ogólnego dla edukacji wczesnoszkolnej z zakresu wiedzy 
  matematycznej, przyrodniczej, społecznej i kulturowej oraz nauki czytania, pisania i liczenia;
• właściwa grom językowym obecność różnych form edukacyjnych uwzględniających możliwości i potrzeby rozwojowe 
  dzieci, w tym wykorzystujących ruch, dźwięk i obraz oraz sprzyjających kształtowaniu twórczego podejścia i pozytywnego 
  nastawienia do nauki języka obcego;
• używania języka obcego jako języka komunikacji podczas zajęć w różnych rodzajach interakcji.

  Niemiecki nauczany jako pierwszy język obcy nowożytny

  Drugi etap edukacyjny: szkoła podstawowa: klasy 4-8

Zgodność z realizacją wymagań w zakresie:
• posługiwania się podstawowym zasobem środków językowych;
• rozumienia prostych wypowiedzi ustnych artykułowanych wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
• rozumienia prostych wypowiedzi pisemnych formułowanych w standardowej odmianie języka;
• samodzielniego formułowania krótkich, prostych, spójnych i logicznych wypowiedzi ustnych i pisemnych;
• uczestniczenia w rozmowie i w typowych sytuacjach komunikacyjnych w sposób zrozumiały i adekwatny do sytuacji;
• zmieniania formy przekazu ustnego lub pisemnego;
• znajomości tematów: wygląd zewnętrzny, rzeczy osobiste, dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu,

 

  przybory szkolne, czynności życia codziennego, praca i zawody, określanie czasu, formy spędzania czasu 
  wolnego, święta i uroczystości, artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, zakupy, rodzaje sklepów, 
  towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki transportu, kultura, tradycje i zwyczaje, człowiek i zdrowie, 
  tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie, zwierzęta, ochrona środowiska naturalnego;
• znajdowania w wypowiedzi określonych informacji;
• układania informacji w określonym porządku;
• opowiadania o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości;
• prawidłowego reagowania w typowych sytuacjach komunikacyjnych (pytania, udzielania odpowiedzi, wyrażania prośby, 
  zgody lub odmowy spełnienia prośby);
• podstawowej wiedzy o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności posługujących się jezykiem niemieckim; 
• wykorzystania technik samodzielnej pracy nad językiem;
• współdziałania w grupie.

Kliknij, aby zobaczyć listę gier do nauki niemieckiego do wykorzystania w liceum/technikum.
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Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej;
Dz.U. z 2017 r., poz. 356
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