
Opis innowacji pedagogicznej  

"Wir spielen beim Deutschlernen"- "Nauka języka niemieckiego przez zabawę" 

 

Autor: Ewa Kłos 

 

Miejsce realizacji innowacji: Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. Józefa Hallera w Gniewie, ul. 27 – 

Stycznia 19, 83 – 140 Gniew 

 

Innowacja realizowana będzie podczas : lekcji języka niemieckiego w kla-sach siódmych i 

ósmych 

 

Termin realizacji innowacji: październik 2018r. - czerwiec 2020r.  

 

Wstęp i uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji: 

 Dzieci przyswajają sobie wiedzę ( również naukę języka )w naturalny sposób: poprzez gry, 

zabawy, rymowanki i piosenki. Każda zabawa i gra, jak wiadomo, wiąże się z ruchem, z bodźcami 

słuchowymi, wzrokowymi, dotykowymi, z nowymi, ale też znanymi dziecku sytuacjami. Bardzo 

ważne jest stosowanie wielokrotnych powtórzeń w trakcie nauki języka obcego. Dobrze, żeby były 

to powtórzenia (słownictwo, gramatyka) podawane w sposób ciekawy. Zabawy z językiem 

niemieckim są integracją zajęć językowych z muzycznymi, plastycznymi czy teatralnymi. Na tym 

etapie (wprowadzenie drugiego języka obcego od podstaw) najważniejsze jest rozbudzenie 

ciekawości u ucznia i utwierdzenie go w przekonaniu, że kontakt z językiem może być przyjemny, 

sprawiać dużo radości i jednocześnie uczyć go. Warto stosować elementy pedagogiki zabawy, 

wykorzystując w nauce języka obcego urozmaicone propozycje, które mogą ożywić tradycyjne 

nauczanie.  

Cele innowacji : 

Cel ogólny: Osłuchanie się z językiem niemieckim, tzw. zanurzenie w języku oraz zainteresowanie 

nauką języka niemieckiego, kształtowanie postawy otwartości oraz tolerancji kulturowej.  

Cele szczegółowe w kategoriach:  

wiedza:  

• uczeń podnosi poziom swoich kompetencji językowych, 

• uczeń zna nazwy gier i zabaw w języku niemieckim,  

• uczeń wie, jak nazwać ulubione zajęcia, otaczające go osoby, miejsca, przedmioty, zwierzęta itp. 

w języku niemieckim,  

umiejętności:  



• uczeń zadaje pytania i udziela odpowiedzi,  

• uczeń tworzy krótkie wypowiedzi ustne dotyczące bliskich mu tematów,  

• uczeń nazywa przedmioty, osoby i czynności przedstawione na obrazkach,  

• uczeń ćwiczy wymowę,  

• uczeń śpiewa piosenki w języku niemieckim,  

• uczeń rozpoznaje i reaguje na polecenia nauczyciela,  

• uczeń doskonali sprawności: słuchania, mówienia czytania i pisania w języku niemieckim,  

• uczeń  wykorzystuje technologię komputerową, internet przy realizacji zadań programu, 

• uczeń przygotowuje się do kontynuowania nauki języka niemieckiego w przyszłości,  

kompetencje personalne i społeczne:  

• uczeń angażuje się w zadanie/ zabawę,  

• uczeń współpracuje w grupie,  

• uczeń kształtuje w sobie postawy tolerancji wobec otaczającego go świata, jest otwarty wobec 

innych kultur i świadomy integracji europejskiej, 

• uczeń rywalizuje podczas gier według zasad fair play,  

• uczeń jest otwarty na komunikację, muzykowanie, śpiewanie, eksperymento-wanie,  

• uczeń słucha z uwagą wypowiedzi kolegów i koleżanek, szanuje innych,  

• uczeń interesuje się nauką języków obcych, inną kulturą, obyczajami, tradycjami, rozwija 

zainteresowania krajoznawcze, 

• uczeń rozwija swoją kreatywność,  

• uczeń wzmacnia wiarę we własne możliwości,  

• uczeń czerpie radość z przyswajanych umiejętności,  

• uczeń kształtuje postawy, warunkujące sprawne i odpowiedzialne funkcjono-wanie we 

współczesnym świecie,  

• uczeń odkrywa swoje zainteresowania i zaspokaja swoją ciekawość świata,  

Zakres: 

    Innowacja o charakterze organizacyjnym będzie skierowana w roku szkolnym 2018/2019 do 

uczniów klas VII, a w roku szkolnym 2019/ 2020 obejmie tych uczniów w klasie VIII. Innowacja 

realizowana będzie w ramach zajęć języka niemieckiego i w ramach pensum tygodniowego 

nauczyciela. Tym samym, nie generuje ona dodatkowych kosztów ponoszonych przez szkołę.  

Okres realizacji innowacji obejmuje: 15. 10. 2018r. – 21. 06. 2019r. oraz 02.09.2019r. - 26.06.2020 

r.  

Treści: 



   Tematy zajęć dotyczą zagadnień bliskich i znanych uczniowi oraz jego samego i są zgodne z 

wymaganiami podstawy programowej dla języka obcego, nauczanego jako drugiego od klasy VII 

szkoły podstawowej.   

Techniki na rozwijanie czterech sprawności językowych:  

• dopasowanie obrazka do usłyszanego tekstu,  

• porządkowanie obrazków,  

• wykonywanie poleceń nauczyciela, 

• reagowanie całym ciałem,  

• uzupełnianie brakujących informacji w usłyszanym tekście,  

• prawda/fałsz,  

• odpowiadanie na pytania do usłyszanego tekstu,  

• słuchanie piosenek, wierszyków i rymowanek.   

• powtarzanie za nauczycielem: w grupie i indywidualnie,  

• opisywanie przedmiotów lub czynności przedstawionych na obrazkach, lub prezentowanych przez 

nauczyciela,  

• odgrywanie ról, działania parateatralne, 

• odpowiadanie na pytania,  

• odgrywanie scenek w formie dialogu,  

• odgadywanie treści obrazków,  

• odnajdywanie różnic na ilustracjach,  

• recytacje wierszy i prezentacje piosenek, rapowanie, 

• wyklaskiwanie i wystukiwanie wyrazów, 

• zastosowanie kart obrazkowych,  

• pokazywanie przedmiotów,  

• wykorzystanie plakatów,  

• przedstawianie za pomocą gestów i mimiki.  

Utrwalenie poznanych słów i struktur w formie zabaw i gier:  

• Ballspiel (zabawy z piłką),  

• Blinde Kuh (ciuciubabka),  

• Puppentheater (teatrzyk kukiełkowy),  

• Kitzeln – Spiel (zgadnij, kto), 

• Ratespiel (zgadywanki),  



• Brettspiel (gry planszowe),  

• Bingo (bingo),  

• Paare suchen (szukanie pary),  

• Würfelspiel (zabawy z kostką),  

• Stille Post (głuchy telefon),  

• Memory – Spiel (memory),  

• Kimspiele (rozpoznawanie po dotyku),  

• Pantomimespiel (kalambury),  

• Kettenspiel (łańcuszek),  

• gry internetowe, aplikacje na telefonach mobilnych, 

• i wiele innych. 

Spodziewane efekty: 

 

 W wyniku realizacji innowacji zakłada się, że uczniowie, kończący pierwszy etap 

edukacyjny w zakresie nauki języka niemieckiego powinni cechować się następującymi 

umiejętnościami i wiedzą:  

• mieć świadomość istnienia różnych kultur, języków i narodowości,  

• rozumieć i potrafić sformułować prostą wypowiedź, umożliwiającą nawiązanie kontaktu, 

udzielenie i zdobywanie informacji, wyrażenie w prosty sposób opinii, uczuć i życzeń przy 

wykorzystaniu znanych struktur, gestów i mimiki,  

• potrafić zastosować różne umiejętności językowe w praktyce: śpiewać piosenki, recytować 

poznane wierszyki i rymowanki,  

• potrafić pracować indywidualnie, w parach, w grupie rówieśniczej,  

• znać i stosować odpowiednie do wieku techniki samodzielnego uczenia się,  

• potrafić sięgać do różnych źródeł informacji,  

• być otwartymi na inność.  

 

Ewaluacja: 

 W czasie trwania innowacji ewaluacja będzie polegać głównie na obserwacji zachowania i 

analizie ustnych wypowiedzi uczestników zajęć, udziału w konkursach, zaangażowaniu i 

aktywności w czasie pracy. Celem ewaluacji będzie monitorowanie stopnia przyswojenia 

słownictwa, nabywania nowych umiejętności, zainteresowania dzieci. Wprowadzenie innowacji na 

lekcjach języka niemieckiego na sprzyjać zabawie i  poprawie osiąnięć z tego języka, a te 

oceniane będą zgodnie z obowiązującym w szkole systemem oceniania.   

 



          autor innowacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


