
 

II Liceum Ogólnokształcące im Dąbrówki w Gnieźnie 

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 

Nowoczesna szkoła wspomaga uczniów w rozwoju 

i otwiera ich na świat i nowe kultury 

Celem projektu jest: 

podniesienie umiejętności komunikacyjnych, językowych i dydaktycznych,  

świadomości międzykulturowej oraz europejskiego wymiaru szkoły 

 

Język niemiecki:  

Uczestnicy:  Ilona Kozłowska (sierpień 2019) 

                     Iwona Reszelska (lipiec 2019) 

Kurs: Methodik und Sprache [HR-T]  Metodyka i język 

Szkoła: Horizonte Rote-Hahnen-Gasse 12  

             D - 93047 Regensburg  

Szczegóły kursu język: niemiecki [HR-T] profil: dla nauczycieli intensywność: 30 x 45 min./tydz. 

długość (tyg.): 2 

Zakwaterowanie: akademik 

Wyżywienie: we własnym zakresie 

 



 

 

Program zajęć językowych dostosowany do oczekiwań grupy, m.in. praca z tekstem, dyskusje, 

rozmowy o życiu kulturalnym i codziennych zwyczajach, przemówienia, słownictwo regionalne 

 i potoczne, Hochdeutsch a dialekty, czasowniki złożone, modalne, konstrukcje bezokolicznikowe, 

strona bierna ... 

Zajęcia z zakresu metodyki nauczania i krajoznawstwa: ruch podczas lekcji, gry i zabawy, kreatywne 

pisanie, fonetyka, szkolnictwo w Niemczech, język młodzieżowy, niemieckie produkty, jedzenie  

i picie. 

Program czasu wolnego m.in: zwiedzanie Ratyzbony, Keplermuseum, Browaru Kneitinger, fabryki 

BMW, wycieczki do: Walhalla, Bamberg, Landshut, Kallmunz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NAUCZYLIŚMY SIĘ 

(wybrane zagadnienia) 

 

Niemiecki na pierwszy rzut oka 

Oktoberfest w Ratyzbonie zwany Dult, Mercedes-Benz, BMW, Johann Wolfgang von Goethe  

- to oczywiste dla każdego symbole niemieckości. A wiecie co to? 

Mainhattan
1)

 

Punkte in Flensburg
2)

 

Schrebergarten 
3)

 

Einbürgerungstest 
4)

 

 

1) Frankfurt am Main,  2) punkty karne kierowcy,  3) ogródek na działkach,  4) test, który trzeba zdać, aby zostać niemieckim obywatelem 

 

Język niemiecki jak każdy język ciągle się rozwija. Tu kilka przykładów z języka potocznego  

i młodzieżowego: 

Er hat rot gesehen. - Był wściekły. 

       Er hat sich verknallt. - Zakochał się. 

Er ist schief gewickelt. - Myli się. 

    Mach mal halblang! - Nie przesadzaj! 

Erbsenzähler - pedant 

       Tussitreff - damska toaleta 

Dialekty 

Czy wiesz, że „bułka” to po niemiecku Brötchen, Bemme, Schrippe, Semmel lub jeszcze inaczej,  

w zależności od regionu? Ucząc się języka niemieckiego dostajemy na papierze jego czystą, 

standardową formę czyli Hochdeutsch (odmiana języka, która jest ogólnie uznawana za „poprawną“  

i „pozbawioną naleciałości“) . Dopiero później otwieramy szeroko oczy, że przecież „Moin” to 

„Hallo” czy „Guten Tag”, a „Servus” to nie tylko „Hallo” ale też „Tschüs”. Sami Niemcy nie zawsze 

się dogadują - ci mieszkający na północy mają problemy ze zrozumieniem Bawarczyka i odwrotnie.  

Chociaż dialekty niemieckie mogą być bardzo piękne, normowanie języka pozwala 

na ogólnoniemiecką, ponadregionalną komunikację między użytkownikami różnych dialektów. 

  



Powtórka słownictwa 

Zebranie słownictwa na dany temat, np. 

Sommer = lato     lub przymiotniki określające cechy charakteru 

S - Sonne      I - intelligent 

O - Ostsee      W - witzig 

M - Meer      O - ordentlich 

M - Muscheln sammeln     N - nett 

E - Eis       A - autoritär 

R - radfahren 

 

Lügengeschichten - prawda czy kłamstwo?.  

Jedna osoba mówi zdanie, na wyższym poziomie zaawansowania koniecznie zdanie złożone, a nawet 

krótką historyjkę - pozostali zgadują, czy to prawda. 

Np. Ich habe zum Frühstück eine Bratwurst gegessen.  

Lüge oder Wahrheit? Prawda czy kłamstwo? 

 

Gramatyka w ruchu 

 Na podłodze przyklejamy karteczki np. z zaimkami osobowymi: ich, du , er ...   

Uczeń losuje karteczkę z czasownikiem w bezokoliczniku, np. aufstehen. Odmienia głośno czasownik 

nadeptując kolejne zaimki: ich stehe auf, du stehst auf ... 

 

Lebendiger Satz - żywe zdanie 

Zdanie zostaje podzielone na fragmenty i zapisane na dużych kartkach. Tak przygotowaną rozsypankę 

otrzymuje grupa osób - liczba zgodna z liczbą fragmentów zdania. Poszczególne osoby ustawiają się 

we właściwej kolejności budując poprawne zdanie, np.: 

Als     ich      gestern     schlafen      ging    ,    war     es     schon     Mitternacht     . 

 

Echo-Spiegel  

Zabawa ma na celu ćwiczenie właściwej wymowy i intonacji zdania. Tekst krótkiej historyjki 

powinien być podzielony na maksymalnie trzywyrazowe zdania/równoważniki zdania ( do 8 sylab). 

Uczestnicy siedzą lub stoją w kręgu. Jedna osoba mówi i gestem wyraża treść wypowiedzi, pozostali 

ją naśladują. Oto historyjka stworzona przez naszego kolegę: 

Mein Auto 

Mein Auto 

Mein schönes Auto 

Mein nagelneues Auto 

So teuer, elegant und schnell 

Mein Auto 

Mein schönes Auto 

Jetzt ist es aber weg! 



Farbenspiel - gra w kolory 

Zabawa doskonale nadaje się do powtórek. nauczyciel przygotowuje 20 pytać oznaczonych małymi  

i dużymi literami. Te same litery umieszcza w kratkach arkusza podzielonego na 20 okienek ( 4x5). 

Uczniowie działają w dwóch konkurencyjnych grupach oznaczonych kolorem np. czerwoni  

i niebiescy. Na przemian kolejni członkowie grup wybierają literę - nauczyciel odczytuje kryjące się 

pod nią  pytanie. Dobra odpowiedź skutkuje zamalowaniem kratki w kolorze zdobywającej punkt 

grupy. Zwycięża ta grupa, która szybciej zdobędzie po jednej kratce w ciągu z góry na dół. 

 

 

 

 

 



Przyimki 

Narysowana w dużym formacie litera "g" jest punktem odniesienia dla przyimków określających 

położenie. Przyimek zostaje napisany w miejscu, które odzwierciedla jego znaczenie, np. "nad" 

zostaje zapisane nad literą, "przy" tuż przy linii itd. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Debata - opis lekcji w niemieckim gimnazjum. 

Na wstępie każdy przedstawia swoją propozycję tematu do debaty. Przygotowanie do debatowania 

odbywa się w kilku etapach.  

Uczniowie wyjmują z pudła przykrytego chustą różne przedmioty codziennego użytku. Zadanie 

polega na dokończeniu zdania, np.: Widelec to najlepszy przedmiot na świecie, ponieważ .... 

Uczniowie ustawiają się w kręgu. Nauczyciel jako pierwszy klaszcze w określonym rytmie, stojący 

obok uczeń naśladuje go, sam klaszcze, następny naśladuje itd. Celem ćwiczenia jest uświadomienie 

uczniom, że należy z uwagą wysłuchać poprzednika. W odniesieniu do debaty oznacza to, że najpierw 

słuchamy argumentu poprzednika, a potem do niego nawiązujemy. 

Uczniowie pozostają w kręgu. Temat (jeden z wcześniej zaproponowanych): "Czy wszystkie skrzynki 

na listy należy pomalować na niebiesko?". Nauczyciel rozpoczyna podając argument, po czym rzuca 

piłeczkę do wybranego ucznia. Ten popiera  argument nauczyciela: Jestem za ... , ponieważ .... . 

Podaje piłeczkę kolejnemu uczniowi. Jego zadaniem jest podanie kontrargumentu: Nie zgadzam się  

z ....., ponieważ .... Nauczyciel rozpoczyna z nowym argumentem i ćwiczenie zostaje powtórzone.  

Uczniowie wybierają jeden temat z kilku wcześniej przez nich zaproponowanych. "Czy miejskie 

środki transportu publicznego powinny być bezpłatne?" Uczniowie mają 5 minut czasu na zebranie 

argumentów. 

Nauczyciel stawia pod tablicą trzy krzesła. Nad nimi pisze: 

1. Powtórzenie / nawiązanie - Ty mówisz, że .... 

2. Osłabienie argumentu lub sprzeciw - To prawda, ale ...     To nieprawda, ponieważ .... 

3. Własny argument - Uważam, że ... ( może nawiązać do argumentu poprzednika lub nowy) 

Nauczyciel podaje pierwszy argument. Uczniowie podchodzą kolejno (kolejność dowolna, ale każdy 

musi wziąć udział w ćwiczeniu) do tablicy, wykonują poszczególne części zadania przesiadając się  

z krzesła na krzesło. Kolejny uczeń nawiązuje do argumentu poprzednika. Jeżeli poprzednik 

argumentował "za" to kolejny uczeń musi podać argument "przeciw". 

Dobrym przykładem poszczególnych faz debaty jest film:  

youtube.com: Jugend debattiert Bundesfinale 2019 Altersgruppe II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



POZNALIŚMY / DOŚWIADCZYLIŚMY 

(wybrane zagadnienia) 

Ratyzbona to kultura 

Ratyzbona jest metropolią kulturalną, która potrafi oczarować. Występy w zespole pałacowym Thurn 

und Taxis, np. koncert niemieckiej piosenkarki Nena, Dni Muzyki Starej, Bawarski Weekend 

Jazz'owy, koncerty muzyki klasycznej, rockowej, kabarety, teatry, muzea, wystawy... - coś dla oka  

i ucha o każdej porze roku. 

 

 

 

Dampfnudel-Uli  

Jedna z kultowych restauracji na starówce (im rosa Turm/ w różowej wieży) jako specjalność zakładu 

poleca deser Dampfnudel, czyli biszkopt (a może raczej pyza) pokryty kremowym sosem 

waniliowym. Niestety lokal otwarty jest tylko w niektóre dni tygodnia i to krótko. 

 

  
 

 

Czy wiesz, że ... 

niemiecka wymowa wymaga uruchomienia aż 200 mięśni. Dla porównania, aby mówić poprawnie  

w języku wietnamskim potrzeba tylko 80 mięśni. 



Wizyta w niemieckim gimnazjum 

Gymnasium der Regensburger Domspatzen to szkoła jedyna w swoim rodzaju. Uczęszczają tutaj tylko 

członkowie chóru katedralnego, sami chłopcy, w sumie 400 uczniów. 

Zajęcia odbywają sie w nowocześnie wyposażonym budynku, w małych klasach, wydaje się "na 

luzie". Wizytowana lekcja niemieckiego przygotowywała uczniów do debatowania. 

Katedralny Chór Chłopięcy Domspatzen cieszy się 1000-letnią tradycją. Brat papieża Benedykta XVI 

był przez wiele lat dyrektorem i dyrygentem chóru. 

 

 

 

Frankonia (część Bawarii) to kraina browarem płynąca. Mają tu swój lokalny specjał - piwo 

wędzone, czyli Rauchbier. W browarnianej restauracji można też zjeść po bawarsku,  

np. Krustenbraten, czyli dużo i tłusto. 

 

 

 

 

 



Cafe Prinzess 

Otwarta w 1686r. w Ratyzbonie jako pierwsza kawiarnia w Niemczech. Znajduje się dokładnie 

naprzeciw Starego Ratusza, w którym w latach 1663-1803 obradował Immerwährender Reichstag 

(nieustający sejm). Gośćmi kawiarni byli więc książęta, biskupi z całego Świętego Cesarstwa 

Rzymskiego Narodu Niemieckiego.  

Dziś nadal kusi kawą, pralinkami, ciastem najwyższej jakości. 

 

Trachten  

Tradycyjne bawarskie stroje ludowe noszone są na specjalne okazje i wydarzenia.  

 Damski strój Dirndl składa się z gorsetu, bluzki, spódnicy i fartucha. Sposób w jaki zawiązany jest 

sam fartuch zawiera informację na temat statusu właścicielki. Gdy jest zawiązany po lewej strony, 

nosząca go dziewczyna jest panną. Z prawej noszony jest przez mężatki, a z tyłu przez wdowy.  

Strój męski nie ma charakterystycznej nazwy - składają się na niego skórzane krótkie spodnie  

z szelkami, naciągnięte podkolanówki oraz kapelusz z piórkiem. 

Tradycyjnie ubranych Bawarczyków zobaczyć można między innymi na popularnym 

festiwalu Oktoberfest w Monachium. Dirndl noszony jest także przez przewodniczki wycieczek, 

kelnerki i piosenkarki związane z muzyka ludową. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gorset
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bluzka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3dnica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fartuch
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wdowie%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Monachium


Bus Linie A 

Centrum miasta Regensburg jest zamknięte dla ruchu samochodowego. Obok pieszych wszechobecne 

są tu rowery. Czasem przedziera się przez nich jedyny tu autobus miejski linii A ( Altstadt=stare 

miasto). Jakoś nikt nie kwapi się zejść mu z drogi. 

 

Czy wiesz, że ... 

w średniowieczu piwo bardzo często podawano dzieciom. Dlaczego? W czasach, gdy niezbyt dbano  

o czystość był to jedyny ogólnodostępny i bezpieczny napój - dzięki fermentacji wolny od zarazków. 

Dziś piwo pije się raczej dla przyjemności niż zdrowotności, ale Bawaria jest nadal jednym  

z największych producentów piwa na świecie. W Ratyzbonie tradycję podtrzymuje Brauerei 

Kneitinger. 

 



ZOBACZYLIŚMY 

(wybrane zagadnienia) 

Regensburger Dom - Katedra św. Piotra w Ratyzbonie 

Obok Mostu Kamiennego to najsłynniejszy zabytek Starego Miasta i jedna z najznamienitszych 

budowli gotyckich w południowych Niemczech. Od 2006r. znajduje się na liście światowego 

dziedzictwa kultury UNESCO. 

Joseph Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI, był profesorem teologii na tutejszym 

uniwersytecie. 

 

 

 

Steinerne Brücke - Most Kamienny 

Średniowieczny most na Dunaju. Obok katedry jest najsłynniejszym zabytkiem Starego Miasta 

Ratyzbony - na liście światowego dziedzictwa kultury UNESCO. 

Tuż przy moście, obok średniowiecznego składu soli, znajduje się Historische Wurstküche  

- pierwotnie kuchnia dla budowniczych mostu, obecnie tradycyjna restauracja serwująca słynne 

kiełbaski ratyzbońskie. 



 

 

Bamberg 

Przepiękne miasto wpisane na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO, nazywane też małą 

Wenecją ze względu na urokliwe dawne rybackie domy, których ogródki wychodzą prosto nad rzekę. 

Najczęściej fotografowaną atrakcją miasta jest Stary Ratusz na sztucznej wyspie pośrodku rzeki 

Regnitz - efekt kłótni miejskich rajców z biskupstwem. 

 

 

Walhalla (sala bohaterów) 

Dunaj doprowadzi Was 10km na wschód od Ratyzbony do Walhalla, późnoklasycystycznej budowli 

upamiętniającej sławne postaci historyczne niemieckiego kręgu kulturowego. 



 

 

Wieże rodowe 

Ratyzbona osiada największą na północ od Alp liczbę tzw. wież rodowych budowanych przez bogate 

rodziny patrycjuszy. Im wyższa wieża, tym większe uznanie dla rodziny. 

 

 

BMW 

Jeden z zakładów fabryki samochodów BMW GROUP Werk Regensburg znajduje się na obrzeżach 

miasta. Nowoczesna linia produkcyjna to prawie same roboty - zautomatyzowana w 95%. Tutaj tłoczy 

się części karoserii, składa je, lakieruje i dokonuje ostatecznego montażu auta z dostarczanych na 

bieżąco części wyposażenia. Codziennie fabrykę opuszcza 1100 samochodów.   

 



 
Lipsk- po pierwszej wizycie w punkcie informacji turystycznej okazał sie miastem przyjaznym zwierzętom:) 

 

Lipsk: miasto muzyki i historii  

Miasto Jana Sebastiana Bacha rozwija się niezwykle dynamicznie łącząc historię z nowoczesnością. 

Na terenie Lipska można poznać współczesne Niemcy: zachwycające kulturą, rozwijającą się 

gospodarką oraz ośrodkami akademickimi cenionymi na całym świecie. 

 

 
 

Thomaskirche - kościół pełen muzyki. W 1723 roku J.S. Bach został tutaj kantorem. 

 



W Lipsku fascynuje i przyciąga również historia tego miasta. W 1813 pod Lipskiem rozegrała się 

największa bitwa okresu napoleońskiego. 

 
 

Pomnik Bitwy Narodów. 

 

Piwnica Auerbacha - to miejsce, w którym w 1525 roku Heinrich Stromer von Auerbach zaczynał 

potajemnie sprzedawać wino studentom. Miejsce rozsławił stały bywalec Johann Wolfgang von 

Goethe, który opisał piwnicę w „Fauście”. 

 
 

Kallmunz - miasto ( kolonia ) artystów -nie bez przyczyny wybrał Wassily Kandynski to miasto. 

Małe miasteczko z aurą artystycznej duszy. 

 Tam znajduje się również jedyne na terenie Niemiec urządzone mieszkanie w skale, które do 

dzisiejszego dnia jest użytkowane. 



Podziwiać można również średniowieczną starówkę, ruiny zamku, kamienny most. 

 
 

Landshut -miasto leży nad rzeką Izarą. Ze względu na umieszczone w herbie trzy hełmy bywa 

również nazywane Miastem trzech hełmów. 

Kościół św. Marcina jest najwyższym kościołem Bawarii i najwyższym kościołem ceglanym na 

świecie; jego wieża wznosi się na wysokość 130,60m. Symbolami tego miasta są również zamek 

Trausnitz i celebracja Wesela w Landshut. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


