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Lektion 4C

KAPITEL 4 • Meine Schule

LEKCJA 1/2

Rozgrzewka

• Zwróć uczniom uwagę na Fotostory i na za-
danie wprowadzające. Uczniowie nazywają 
miejsce akcji (szkoła), wskazują bohaterów 
podręcznika i podają ich imiona (Jan, Alicia, 
Tabea). 

• Na forum omów z uczniami każde zdjęcie. 
• Wspólnie ustalcie, jaką historię przedstawia 

Fotostory. Pomóż uczniom odnaleźć uzasad-
nienie opisywanych zdarzeń. Ochotnik notuje 
historię na kartce albo na tablicy.

star Trudniejsza wersja rozgrzewki
Uczniowie po kolei opisują zdjęcia i odtwarzają dialogi oraz 
przebieg historii. Opis każdego zdjęcia musi być powiązany 
z poprzednim za pomocą tzw. cliffhangerów, czyli otwar-
tych zakończeń. Np. 
Uczeń 1: Troje uczniów rozmawia w klasie: „Co słychać?” 
„W porządku”. „Masz pracę domową?” pyta jeden z nich.
Uczeń 2:  „Jasne” odpowiada chłopak. Nagle słychać...
Uczeń 3:  ... dzwonek. Wchodzi...
Uczeń 4:  ... 

 Rozszerzenie pracy z rozgrzewką
Przydziel parom uczniów poszczególne kadry z Fotostory. Każda para przygotowuje wypowiedzi osób na zdjęciu, 
stosując poznane dotąd słownictwo. Następnie uczniowie odczytują dialogi w klasie. Np. dialog do pierwszego 
zdjęcia mógłby brzmieć:
●    Hallo, Tabea.
●●    Hallo, Jan. Das ist Klaus. Klaus, das ist Jan. Er kommt aus Weimar.
●  Grüß dich!

Podpowiedź
Uprzedź uczniów, że zadanie wprowadzają-

ce służy rozwijaniu ich kreatywności i umiejętno-
ści wyciągania logicznych wniosków. Jeśli mają 
problem ze sformułowaniem opisu, zadawaj im 
pytania pomocnicze, np. Kim jest ta osoba? O 
czym rozmawiają przedstawione osoby? O co 
pyta nauczycielka? Dlaczego Jan zasłania usta 
ręką? Jak myślisz, co mówi Tabea? Co wskazuje 
nauczycielka i dlaczego?

Podpowiedź
Fotostory 4 jest fotograficzno-tekstowym 

zapisem filmu 4, zintegrowanego z podręczni-
kiem. Jeśli nie masz możliwości pracy z filmem 
na lekcji, poleć uczniom, by obejrzeli go w domu. 
W klasie skupicie się wówczas na Fotostory. Jeśli 
natomiast jest możliwość odtworzenia filmu na 
lekcji, to Fotostory będzie stanowić znakomite 
wprowadzenie do lekcji z filmem. Na dalszych 
stronach poradnika, w lekcji 4C, podajemy dwa 
warianty zadań: do realizacji z zastosowaniem 
filmu lub Fotostory. Oczywiście można również 
łączyć obydwie formy i wspierać zrozumienie 
filmu poprzez odczytanie Fotostory. Na stronie 
filmowej w zeszycie ćwiczeń (str. 52) uczniowie 
znajdą dodatkowe zadania do filmu.

Temat lekcji:
Was ist dein Lieblingsfach?

Czas realizacji:
2 godziny lekcyjne

Cele lekcji: 
• pytanie o opinię i formułowanie opinii
• nazywanie aktywności na lekcji 
• przetwarzanie ilustrowanego tekstu obcojęzycz-

nego (praca z Fotostory)
• przetwarzanie materiału audiowizualnego (pra-

ca z filmem)
• rozwijanie sprawności rozumienia tekstu słucha-

nego (wyszukiwanie informacji)

Gramatyka: 
wyrażanie przynależności (dopełniacz nazw wła-
snych oraz zastosowanie przyimka von)

Słownictwo:
• wyrażenia związane z  klasą szkolną i  z  czynno-

ściami wykonywanymi na lekcji, np. an die Tafel 
kommen, die Aufgabe, die Lösung

• przymiotniki wyrażające opinię, np. interessant, 
lustig, doof, nicht so gut

Fonetyka: 
rozróżnienie głosek [v] i [f]

Materiały: 
• podręcznik (str. 74-77), audio 2.4, 2.5, 2.6
• zeszyt ćwiczeń (str. 48-49, 52)
• Film 4: Herzlich willkommen, Jan!
• kolorowe czasopisma/ulotki/plakaty

Materiały dodatkowe: 
• dodatkowe zadania do Fotostory 4 
• dodatkowe zadania do Film 4 
• materiały do kopiowania Kapitel 4_2, Kapitel 

4_3, Kapitel 4_4

Frau Stegemann: Alicia, was ist die Lösung?
Alicia: Äh …
Frau Stegemann: Hast du die Hausaufgaben?

Jan: Minus vierundzwanzig! 
Alicia: Die Lösung ist minus vierundzwanzig.

Frau Stegemann: Nein, das ist leider falsch. Tabea?
Tabea: Minus neun?
Frau Stegemann: Richtig. Kommst du bitte an die Tafel, 
Tabea?

Alicia: Jan, bist du gut in Französisch? Das haben wir 
um zehn und ich hab‘ die Hausaufgaben nicht. 
Jan: Französisch fi nde ich schwer. 
Alicia: Und wie fi ndest du Bio? Der Biologielehrer 
ist Herr Weinelt. Der ist lustig und … 
Jan: Alicia … 
Frau Stegemann: Jan und Alicia! 
Alicia: Entschuldigung … 
Alicia schreibt die SMS an Jan: Mathe ist doof.

Jan: Ups …
Frau Stegemann: Jan, das geht nicht. Das Handy, bitte! 
Und hier ist die Tür! Fünf Minuten Pause! 
Entschuldigung, aber so sind die Regeln! 
Alicia: Sorry, Jonas …
Jan: Jan! Ich heiße Jan! 

Jan: Oh Mann! Ich hasse Mathe … 
Alicia: Cool! Ich auch! Mein Lieblingsfach ist Musik. 
Und ich mag Sport. Und du? Magst du Sport? 
Jan: Ja, aber mein Lieblingsfach ist Kunst.
Alicia: Und wie fi ndest du Geschichte? Das ist total 
langweilig, oder?
Jan: Nein, Geschichte fi nde ich spannend. 
Frau Stegemann: Jan und Alicia! Ruhe jetzt!
Jan: Entschuldigung.
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Herzlich willkommen, Jan!

 Obejrzyj zdjęcia i powiedz, gdzie rozgrywa się przedstawiona historia. Kogo z bohaterów podręcznika
 rozpoznajesz na kadrach (trzy osoby)? Sformułuj na podstawie zdjęć swoje przypuszczenia
 dotyczące przebiegu tej historii. Na następnej stronie znajdziesz dalsze zadania do pracy 
 z Fotostory. Wykonując je, zweryfi kujesz swoje hipotezy. 

Tabea: Woher kommst du denn?
Jan: Ich komme aus Weimar.
Tabea: Jetzt haben wir Mathe.
Schüler: Achtung, Frau Stegemann kommt!

Frau Stegemann: Guten Morgen!
Klasse: Guten Morgen, Frau Stegemann!
Frau Stegemann: Hallo, bist du der Schüler aus Weimar?
Jan: Ja, mein Name ist Jan Ludwig.
Frau Stegemann: Ich bin Christa Stegemann, 
die Mathelehrerin. 

Frau Stegemann: Ruhe, jetzt! Das ist Jan. Er kommt aus 
Weimar. Jans Eltern sind in Brasilien und er bleibt sechs 
Monate in Frankfurt. Also, herzlich willkommen, Jan! 
Und jetzt die Hausaufgaben! 
Klasse: Och!

Frau Stegemann: Fünf plus sieben mal minus zwei 
ist gleich … Ach! Guten Morgen, Alicia! 
Alicia: Entschuldigung! Also, der Bus …
Frau Stegemann: Ach so, der Bus! Ist schon okay, Alicia.

Jan: Du hier?
Alicia: Hallo Jonas. Das ist ja lustig!
Jan: Es geht. Ich heiße Jan! 
Frau Stegemann: Alicia und Jan! Ruhe, jetzt! Wir 
rechnen: Fünf plus sieben mal minus zwei ist gleich …
Alicia: Oh nein … Die Hausaufgaben!
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Fotostory 4

DODATKOWE WSKAZÓWKI I INSPIRACJE DO LEKTION 4C

Wpisując w wyszukiwarkę hasło Schulordnung, otrzymasz dostęp do stron konkretnych szkół w krajach DACHL, przedsta-
wiających obowiązujące tam reguły. Dla uczniów zainteresowanych językiem mogą się one stać inspiracją do stworzenia 
własnego regulaminu zachowania na lekcji języka niemieckiego.

Wyrazy z lekcji (np. nazwy przedmiotów szkolnych) można przećwiczyć za pomocą aplikacji fiszkowej dostępnej w Google 
Play lub w aplikacji Quizlet.

Skorzystaj z wersji interaktywnej na platformie Dzwonek.pl.

Po zrealizowaniu jednostki przeprowadź ▸ kartkówkę Lektion 4C.
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interessant
einfach
lustig
toll
gut

langweilig
schwierig
doof
öde
nicht so gut

Was ist dein 
Lieblingsfach?

Geschichte. Ich finde 
Geschichte öde.

Physik. Ich finde 
Physik spannend.  

Und was magst du nicht?

Deutsch ist das Lieblingsfach von 
Beata und Tomek. Polnisch ist Monikas 
Lieblingsfach …

Das Lieblingsfach von Beata/Tomek ist … 
= Beatas/Tomeks Lieblingsfach ist …  

Thomas‘ Lieblingsfach
Max‘ Lieblingsfach

SO SAGT
MAN’S

5. Wie fi ndest du …? Sprecht wie im Beispiel. 
 Co sądzisz o …? Rozmawiajcie, tak jak w przykładzie.

Ich mag Musik/Mathe nicht.
Mein Lieblingsfach ist Sport/Kunst. 
Französisch/Geschichte fi nde ich 
spannend. Bio/Französisch fi nde 
ich schwer.

Mein Lieblingsfach ist Musik/
Kunst. Geschichte/Musik ist 
langweilig. Ich habe die Lösung/
die Hausaufgaben nicht. Bio/Der 
Biologielehrer ist lustig.

👍

👎

2.5

2.6

4. Was sagt Jan? Was sagt Alicia? Hör zu und wähle die richtigen Antworten. 
 Co mówi Jan? Co mówi Alicia? Posłuchaj nagrania i wybierz właściwe odpowiedzi.2.4

6. Lieblingsfächer in eurer Klasse. Macht eine Umfrage. Berichtet dann wie im Beispiel.
 Ulubione przedmioty szkolne w waszej klasie. Zróbcie ankietę. Następnie opowiedzcie, 
 tak jak w przykładzie.

7. [V] oder [f]? 
 Głoska [v] czy głoska [f]?

a. Hör zu, lies mit und sprich nach. 
 Słuchaj nagrania, czytaj i powtarzaj.

b. Schreibe [f] und [v] auf zwei Karten. Hör zu, sprich nach und halte die entsprechende
 Karte hoch. 
 Zrób dwie karty: jedną z [f], drugą z [v]. Słuchaj nagrania, powtarzaj słówka i podnoś 
 odpowiednią kartę.

[f] = F/f und V/v: Frau, Vater, fünf, vier
[v] = W/w und V/v: Woche, Antwort, Video, Event  

Uwaga: V/v wymawiamy jak [f] lub jak [w]. 

SCH
ÖÜÄ
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a. Alicia kommt ins Klassenzimmer.  ?
b. Jan gibt das Handy und hat fünf Minuten Pause.  ?
c. Frau Stegemann begrüßt Jan.  ?
d. Alicia schreibt die SMS.  ?
e. Tabea kommt an die Tafel.  ?
f. Jan hat Matheunterricht und Frau Stegemann kommt ins Zimmer.  1.

1. unterrichtet Mathe.
2. spricht mit Alicia.
3. schreibt die Aufgabe an die Tafel.

4. ist gut in Mathe.
5. mag Kunst.
6. schreibt die SMS.

Frau  S tegemann  un te rr i ch te t  Mathe . 

W Niemczech – zwłaszcza w szkołach i na uczelniach – zamiast bić brawo, np. po ciekawym 
wykładzie, stuka się ręką w ławkę. Podobnie Niemcy w dużym gronie witają i żegnają pojedyncze osoby.

DACHL

Frau Stegemann

die Tür

der Bus

die Tafel

die Aufgabe

die SMS

die Regeldie Lösung

der Stuhl

Jan Alicia Tabea

1. Herzlich willkommen! Betrachte die Fotostory 4 auf den Seiten 74-75 und lies sie. Schreibe die Sätze ins Heft. 
 Serdecznie witamy! Obejrzyj i przeczytaj Fotostory 4 na stronach 74-75. Zapisz w zeszycie zdania.

2. Was ist das? Finde die Namen und lies sie laut vor. Nenne auch ihre polnischen Entsprechungen. 
 Co to jest? Znajdź nazwy i głośno je przeczytaj. Wymień również ich polskie odpowiedniki.

3. Was passiert? Betrachte die Fotostory 4 und lies sie, dann fi nde die richtige Reihenfolge der Ereignisse a-f. 
 Co się dzieje? Obejrzyj i przeczytaj Fotostory 4, a następnie znajdź właściwą kolejność wydarzeń a-f.
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Lektion 4C
Zadanie 1 Do realizacji z filmem lub z Fotostory

Praca z filmem. Uczniowie oglądają Film 4 i dopa-
sowują podmiot do zdania. Zwróć uwagę na cieka-

wostkę DACHL i zapytaj uczniów, w jakich okolicznościach 
przedstawiono w filmie opisany w niej zwyczaj.

Praca z Fotostory. Uczniowie czytają Fotostory 4 
i  dopasowują podmiot do zdania. Pełne zdania 

zapisują w zeszycie. Zwróć uwagę na trzecie zdjęcie na 
stronie 74., na którym pani Stegemann stuka w ławkę. 
Odwołaj się do ciekawostki DACHL, w której ten gest 
jest wyjaśniony.

KLUCZ  1. Frau Stegemann, 2 Jan, 3. Tabea, 4. Tabea, 
5. Jan, 6. Alicia.

Zadanie 7a 

• Uczniowie słuchają nagrania i powtarzają je za lek-
torem, jednocześnie patrząc na zapis słów. 

• Ćwiczą w ten sposób rozróżnienie głosek [v] i [f] 
w języku niemieckim.

Transkrypcja nagrania 2.5
Frau, Vater, fünf, vier, Woche, Antwort, Video, Event

Zadanie 7b 

• Uczniowie wykonują karty z [v] i [f]. 
• Słuchają nagrania i podnoszą wybraną kartę przy 

odpowiednim słówku.

Transkrypcja nagrania 2.5
doof, schwierig, langweilig, nervös, einfach, viel, aktiv, frei

Praca domowa

Ćwiczenia 5, 8a-b ze str. 48-49 zeszytu ćwiczeń.

Zakończenie lekcji 2

Podsumuj wprowadzone słownictwo w zabawie typu 
„łańcuszek”. Uczniowie po kolei zadają sobie pytania 
o przedmioty szkolne, używając słówek finden, mö-
gen, Lieblingsfach, np. Wie findest du Mathe? ▸ Mathe 
finde ich schwierig. Magst du Deutsch? ▸ Ja, ich mag 
Deutsch. Was ist dein Lieblingsfach? 

Zadanie 6

• Wypisz na tablicy wszystkie nazwy przedmiotów 
w jednej kolumnie.

• W drugiej kolumnie każdy uczeń wpisuje swoje 
imię w wierszu ulubionego przedmiotu. (Wzór tabeli 
▸ Materiały do kopiowania Kapitel 4_2). 

• Wyniki z tablicy wybrany uczeń podsumowuje w ple-
num, tak jak w przykładzie w podręczniku.

 Rozszerzenie
Wyniki ankiety uczniowie mogą opracować w formie 
rankingu na plakacie. Liczą wszystkie głosy uzyska-
ne przez poszczególne przedmioty i układają listę 
(▸ Materiały do kopiowania Kapitel 4_3). Z koloro-
wych magazynów wycinają lub wydzierają wybrane 
elementy i tworzą kolażowe ilustracje do listy. Plakat 
można powiesić w klasie. Dzięki pracy nad nim i jego 
obecności w widocznym miejscu uczniowie łatwiej 
zapamiętają niemieckie nazwy przedmiotów.

Zadanie 2

Uczniowie zapoznają się ze znaczeniem kilku wyrazów, 
które pojawiły się w Fotostory i filmie, i które przydadzą 
się im w komunikacji.

  Wersja interaktywna
W atrakcyjny sposób zrealizujesz zadanie w wer-
sji interaktywnej, dostępnej na platformie Dzwo-
nek.pl.

KLUCZ  die Lösung – rozwiązanie, die Tür – drzwi, die Re-
gel – reguła, der Stuhl – krzesło, der Bus – autobus, die 
Tafel – tablica, die Aufgabe – zadanie, die SMS – SMS.

Zadanie 3 Do realizacji z filmem lub z Fotostory

Praca z filmem. Uczniowie czytają zdania a-f. 
Upewnij się, że wszystkie zdania są zrozumiałe. 

Następnie uczniowie oglądają ponownie Film 4 i stara-
ją się uporządkować zdania w odpowiedniej kolejności. 
W razie potrzeby odtwórz nagranie fragmentami, za-
trzymując je tam, gdzie uczniowie mogą się zastanowić 
nad przedstawioną treścią. Wspólnie ustalcie kolej-
ność zdarzeń.

Praca z Fotostory w parach. Uczniowie czytają 
zdania a-f. Upewnij się, że zdania są zrozumiałe. 

Następnie uczniowie czytają Fotostory 4 i w parach ne-
gocjują kolejność zdarzeń. Wybrane pary prezentują 
swoje rozwiązanie, weryfikowane jest ono w plenum.

KLUCZ  1. f, 2. c, 3. a, 4. e, 5. d, 6. b.

Praca domowa 

Ćwiczenia 1, 2, 4 ze str. 48 zeszytu ćwiczeń.

Zakończenie lekcji 1

Zapytaj uczniów, co ich zaskoczyło w historii zaprezen-
towanej w Fotostory/filmie i czym się ona różniła od 
hipotez postawionych na początku zajęć.

LEKCJA 2/2

Rozgrzewka

• Zwróć uwagę uczniów na zdjęcie nastolatków w zadaniu 4. 
• Zapytaj: Wer ist das? Haben sie jetzt Musik? (Odpowiedzi: 

Der Junge heißt Jan, das Mädchen heißt Alicia. Nein, sie 
haben jetzt Mathe).

Jan: Ja, aber mein Lieblingsfach ist Kunst.
Alicia: Und wie findest du Geschichte? Das ist total langwei-
lig, oder?
Jan: Nein, Geschichte finde ich spannend.
Frau Stegemann: Jan und Alicia! Ruhe jetzt!
Jan: Entschuldigung.
Alicia: Jan, bist du gut in Französisch? Das haben wir um 
zehn und ich hab‘ die Hausaufgaben nicht.
Jan: Französisch finde ich schwer. 
Alicia: Und wie findest du Bio? Der Biologielehrer ist Herr  
Weinelt. Der ist lustig und …
Jan: Alicia! …
Frau Stegemann: Jan und Alicia!
Alicia: Entschuldigung …

KLUCZ  Jan – Mathe, Kunst, Geschichte, Französisch; Alicia 
– Musik, Geschichte, die Hausaufgaben, Der BiologielehrerTranskrypcja nagrania 2.4

Jan: Oh Mann! Ich hasse Mathe …
Alicia: Cool! Ich auch! Mein Lieblingsfach ist Musik. Und ich 
mag Sport. Und du? Magst du Sport?

Zadanie 4  

• Uczniowie słuchają rozmowy Jana i Alicii i z każdej pary 
wyrazów wybierają jeden, zgodny z nagraniem. 

• Para uczniów odczytuje dialog w plenum. 
• Zapytaj uczniów, czy wywnioskowali znaczenie wyrazu Lieb-

lingsfach z kontekstu i poproś, by sprawdzili je w słowniku.

Zadanie 5

• Uczniowie rozmawiają w parach na podstawie wzoru. 
• W dialogach wymieniają nazwy różnych przedmio-

tów szkolnych i dobierają przymiotniki. 


