
Tematyka regionalna na lekcji języka niemieckiego.

Już od 20 lat pracuję w szkole podstawowej. Od kilku lat uczę języka niemieckiego. Myślę,
że niełatwo jest prowadzić lekcje tak, aby dawały satysfakcję uczniom, wzbogacały ich
kreatywność i motywację do uczenia się języków obcych.
Uważam,że jednym z elementów gwarantujących powodzenie jest zakotwiczenie treści lekcji
w najbliższymśrodowisku ucznia.
Poniżej przedstawiam konspekt lekcji języka niemieckiego dla klasy VI szkoły podstawowej,
jako propozycję połączenia treści gramatycznych z materiałem leksykalnym odnoszącym się
do najbliższegośrodowiska ucznia.

Temat lekcji:Die Gebäude in meiner Stadt.

Cele ogólne:
zainteresowanie uczniów historią rodzinnego miasta,
poznanie i opanowanie słownictwa związanego z tematem- miasto,
utrwalenie pojęcia gramatycznego- przyimek.

Cele operacyjne:
Uczeń:
potrafi w jęz. niemieckim nazwać ważniejsze budowle i zabytki rodzinnego miasta
oraz w kilku zdaniach opowiedzieć o nich,
potrafi zdefiniować i zastosować pojęcie gramatyczne- przyimek.

Pomoce dydaktyczne:
przewodniki po rodzinnym mieście i powiększone fotografie wybranych obiektów,
uproszczony fragment planu miasta i zdania.

Przebieg lekcji:
Wprowadzenie.
Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem zajęć. Zadaje następujące pytania:
Wo bist du geboren?
Wo wohnst du?
Prezentacja.
Uczniowie odpowiadają na pytania:
Welche Sehenswürdigkeiten in deiner Stadt gefallen dir?
Welche neuen Bauwerke befinden sich in unserer Stadt?
W tym momencie lekcji uczniowie mają do dyspozycji bogato ilustrowane przewodniki po
rodzinnym mieście.
Nauczyciel prezentuje poszczególne fotografie i nazywa je używając l. poj. i l. mn.
rzeczowników. Uczniowie powtarzają za wzorem.
die Altstadt- die Altstädte die Neustadt- die Neustädte
der Marktplatz- die Marktplätze das Stadion- die Stadionen
die Kirche- die Kirchen die Bibliothek- die Bibliotheken
das Museum- die Museen der Supermarkt- die Supermärkte
die Brücke- die Brücken die Fabrik- die Fabriken
das Rathaus- die Rathäser der Bahnhof- die Bahnhöfe
die Post- die Posten das Kino- die Kinos
der Wasserturm- die Wassertürme



Ćwiczenia:
Uczniowie pracują w trzech grupach. Każda z nich otrzymuje 5 fotografii budynków i
zabytków, które był już prezentowane oraz karteczki z nazwami wszystkich obiektów.
Zadaniem uczniów jest wybrać spośród nich tylko podpisy do otrzymanych fotografii. Każda
grupa prezentuje swoją pracę na forum klasy i zdjęcia z podpisami wiesza na tablicy.
W następnymćwiczeniu uczniowie pracują parami. Każda z nich otrzymuje uproszczony plan
fragmentu miasta i zdania z wyróżnionymi przyimkami:
Ich wohne an dem Fluss.
Die Kinder befinden sich auf der Brücke.
Der Parkplatz ist hinter dem Supermarkt.
Ich wohne in diesem Wohnblock.
Die Haltestelle befindet sich neben dem Supermarkt.
Das Schiff ist unter der Brücke.
Das Flugzeug befindet sich über der Stadt.
Die Post ist vor meinem Haus.
Das Schwimmbad steht zwischen dem Wohnblock und dem Supermarkt.

Uczniowie na odpowiednie miejsca planu wklejają odpowiednie zdania.
Na koniec wymieniają wszystkie przyimki, które wystąpiły na lekcji oraz formułują definicję
przyimka.
Zadanie domowe:
Napisz odpowiedzi na pytanie:
Was befindet sich an/auf/hinter/in/neben/unter/über/vor/zwischen deinem Haus?

Efektem tej lekcji jest lepsze poznanie przez uczniów rodzinnego miasta. Mam nadzieję, że
zapytani, czy jest coś wartego zobaczenia w ich mieście, nie będą już się zastanawiali nad
odpowiedzią.


