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Cele szczegółowe: 

• Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem niemieckim 

• osłuchuje się z językiem niemieckim poprzez częsty kontakt z nim 

• poznaje proste treści w języku niemieckim 

• powtarza słówka, treść prostych wierszy i piosenek 

• wykonuje karty pracy w języku niemieckim 

• uczestniczy w zabawach różnego typu, utrwalając nabyte umiejętności 
językowe 

• rozumie proste komunikaty, teksty i polecenia w języku niemieckim 
poparte gestem lub ilustracją 

• + realizuje cele związane z innymi obszarami edukacyjnymi 

 

Cel główny: 



ZAŁOŻENIA 

Projekt podzielony został na tematy tygodniowe, 
zgodne z programem PWN „Kalendarz 

Przedszkolaka”. Tematy te są uporządkowane ze 
względu na pory roku, miesiące i zmieniającą się 
pogodę. To też główny zakres omawianych treści, 

uzupełniany o co ciekawsze, związane z 
tradycjami, uroczystościami, wydarzeniami 

przedszkolnymi itp. 



PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA 

W GRUPIE IV I V 



TWORZENIE KALENDARZA 



POZNAJEMY PORY ROKU 



NAZYWAMY ZWIERZĘTA 



ZWYCZAJE WIELKANOCNE W NIEMCZECH 



NAZYWAMY UBRANIA 



POZNAJEMY NIEMIECKIE NAZWY 

KRAJÓW EUROPEJSKICH 



POZNAJEMY KOLORY 



NAZYWAMY CZĘŚCI CIAŁA 



STAŁY KĄCIK JĘZYKOWY W SALI 



KONCERT ŚWIĄTECZNY DLA RODZICÓW 

z wykorzystaniem niemieckich piosenek 



WYSTĘP NA ZAKOŃCZENIE ROKU 

z wykorzystaniem niemieckich piosenek 



POLECENIA I KOMUNIKATY 

• Poza treściami przekazywanymi podczas zajęć, 
dzieci miały kontakt z językiem poprzez 

osłuchiwanie się z nim w codziennych sytuacjach 
za pomocą komunikatów i poleceń. Dzięki temu 
zyskały łatwość reagowania i odpowiadania, co z 

kolei przyczyniło się do swobodniejszych 
interakcji z użyciem języka niemieckiego. 



Efekty i osiągnięte cele 
 Dzięki projektowi dziecko spełnia wymagania, jakie 

stawia przed nim podstawa programowa, której 
szesnasty punkt wskazuje, iż: 

 Dziecko: 
• 1) uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, 

ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, 
teatralnych;  

• 2) rozumie bardzo proste polecenia i reaguje na nie;  
• 3) powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa 

piosenki w grupie;  
• 4) rozumie ogólny sens krótkich historyjek 

opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. 
obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami. 
 



Dziękuję! 

Danke schӧn!  


