
Scenariusz lekcji 

Lekcja: język niemiecki Data: 17.12.2018r. Klasa: VII a 

Temat: Dlaczego warto znać podstawowe zwyczaje i tradycje świąteczne w krajach 
niemieckojęzycznych? – poznajemy słownictwo związane ze świętami Bożego Narodzenia.  
 
Podstawa programowa (II etap edukacyjny): I.5 Życie prywatne(np. rodzina, święta i uroczystości), 
I.8 Kultura (Tradycje i zwyczaje). 

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:  nawiązanie do poprzedniej lekcji (rodzajniki rzeczowników w 
języku niemieckim). 

Cele lekcji: 
Uczeń: 
A - wymieni nazwy ozdób choinkowych, 
B - opowiada o zwyczajach świątecznych,  
C – porówna zwyczaje świąt Bożego Narodzenia w Polsce i Niemczech. 
D - 
Wychowawczy:  
Uczeń:  
- pielęgnuje zwyczaj wysyłania kartek świątecznych, 
- właściwie wykorzystuje najnowsze technologie informacyjno-komunikacyjne dla  rozwoju swoich 
zainteresowań i pasji. 
 
Cele sformułowane w języku ucznia: 
- nazywam ozdoby choinkowe. 
- znam zwyczaje i tradycje świąteczne. 
 

Umiejętności kluczowe ćwiczone podczas lekcji: 
- umiejętność rozumienia i tworzenia informacji,  
- umiejętność porozumiewania się w języku niemieckim,  
- umiejętność posługiwania się urządzeniami multimedialnymi, 
- umiejętność radzenia sobie z niepewnością i stresem, 
- umiejętność korzystania z mediów, 
- umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej. 
 

Pytanie kluczowe: Dlaczego warto znać podstawowe zwyczaje i tradycje świąteczne w krajach 
niemieckojęzycznych? 

Nacobezu: 
Podasz nazwy ozdób choinkowych w języku niemieckim. 
Wypiszesz kartkę świąteczną z życzeniami napisanymi w języku niemieckim . 

Metody: treningowe i aktywizujące; gry dydaktyczne, pogadanka, prezentacja. 
Formy pracy: praca samodzielna, praca w grupie. 
Pomoce dydaktyczne: zeszyt przedmiotowy, gry dydaktyczne oraz ćwiczenia przygotowane przez 
nauczyciela, tablety. 

Przebieg lekcji: 
1. Czynności organizacyjne 
-powitanie w języku niemieckim. 

-sprawdzenie listy obecności. 
- zaśpiewanie kolędy w języku niemieckim 
-zapisanie tematu i celów lekcji 

2. Realizacja tematu: 
Jako wprowadzenie do lekcji uczniowie śpiewają kolędę po niemiecku.  
Następnie uczniowie szukają ozdób świątecznych, które zostały ukryte w sali.  



Uczniowie sprawdzają znaczenie nowych słówek za pomocą „magicznego pudełka”, a następnie 
zapisują je do zeszytu. Potem uczniowie ubierają choinkę i ćwiczą wymowę nowych słówek (kod 
QR/gra dydaktyczna). Nauczyciel wyświetla prezentację: Tradycje i zwyczaje świąteczne w krajach 
niemieckojęzycznych (prezentacja przygotowana przez ucznia klasy VII a/ ocena koleżeńska). 
Uczniowie w grupach rozwiązują zadanie, które polega na znalezieniu życzeń w języku niemieckim     
i przygotowaniu kartki świątecznej z życzeniami (zaadresowanie kartki oraz przygotowanie                
do wysłania).  
3. Podsumowanie: 
Uczniowie wykonują ćwiczenie ze sznureczkami. 
Informacja zwrotna: Dziś na lekcji dowiedziałem / łam się, że..., Po dzisiejszej lekcji potrafię... 

Uwagi: W przypadku braku prądu lub braku połączenia z Internetem nastąpi zmiana organizacji toku 
lekcji.  

 


