
 „Der Kleine Prinz“-von Antoine de Saint- Exupery.
 Übersetzung des Kapitels XII  ins Polnische.

Scenariusz lekcji języka niemieckiego dla klasy 3
Liceum Ogólnokształcącego.

Propozycja dwugodzinnej lekcji.

Cel ogólne:
 zapoznanie z biografią wybitnego francuskiego pisarza Antoine de Saint-

Exupery i fragmentem jego dzieła pt.: „Mały Książę”;
 doskonalenie umiejętności tłumaczenia tekstów literackich z języka

niemieckiego na język polski;
 poszerzenie słownictwa;
 automatyzowanie zastosowania konstrukcji bezokolicznikowej „ um...zu”;
 kształtowanie prawidłowej wymowy niemieckiej;
 zachęcanie uczniów do wykorzystywania komputera w opracowywaniu

prac domowych.

Cele operacyjne:
Uczeń:

 posiada wiedzę na temat pisarza francuskiego Antoina de Saint –Exupery
i jego dzieła pt.: „Mały Książę”;

 zna zastosowanie konstrukcji bezokolicznikowej „um... zu”;
 potrafi przy pomocy słownika przetłumaczyć fragment tekstu

literackiego: pt.: „Mały Książę” (Rozdział XII) z języka niemieckiego na
język polski;

 umie posługiwać się poprawną polszczyzną;
 dobiera właściwie słownictwo;
 porównuje swoje tłumaczenie z tłumaczeniami kolegów z klasy;
 analizuje profesjonalne tłumaczenie tekstu i potrafi być wobec niego

krytycznym;
 rozwija swoje zainteresowania literaturą;
 potrafi posługiwać się komputerem;
 rozwija swoją osobowość i umiejętność pracy w grupie.

Środki dydaktyczne:
 plakat o Antoine de Saint-Exupery (zdjęcia i informacje biograficzne,

okładki jego książek);
 kopie fragmentu utworu pt.: „Mały Książę”(Rozdział XII) Antoina de

Saint –de Exupery;
 kilka arkuszy białego papieru (formatA4);
 magnesy.



Metody:
 oglądowa;
 samodzielnego działania;
 konkurs.

Formy:
 indywidualna;
  grupowa.

Przebieg zajęć:

1. Powitanie klasy. Zapoznanie z tematem zajęć.
2. Prezentacja postaci autora książki pt.: ”Mały Książę” Antoina de Saint-

Exupery- jego życia i twórczości.
3. Podział na grupy poprzez losowanie.
4. Rozdanie uczniom fragmentu utworu pt.:” Mały książę”(Rozdział XII).
5. Odczytanie tekstu przez nauczyciela.
6. Przypomnienie wiadomości na temat konstrukcji bezokolicznikowej

”um...zu” - zasad jej tworzenia i zastosowania.
7. Odczytanie tekstu na głos przez uczniów w parach.
8. Samodzielne tłumaczenie utworu w grupach.
9. Prezentacja tłumaczeń przez poszczególne grupy-odczytywanie  na głos.
10. Omówienie trudności, z jakimi borykali się uczniowie podczas pracy.
11. Porównanie tłumaczeń uczniowskich z tłumaczeniami profesjonalnymi.

Zwrócenie uwagi uczniom na duże rozbieżności w tłumaczeniu takich
wyrażeń i zwrotów jak: bewohnen, vor einer Reihe sitzen, den Kopf
senken, sich entgültig in sein Schweigen verschließen, bestürzt
verschwinden oraz przymiotników: entschieden i wunderlich.

     12.Ćwiczenia leksykalne –sprawdzanie w słownikach znaczeń
          kontrowersyjnych wyrażeń i wybór najwłaściwszego z nich wraz
          z uzasadnieniem.

13.Zawieszenie kartek z tłumaczeniami na tablicy oraz wybór najlepszego
     tłumaczenia.
14. Podsumowanie zajęć. Wręczenie nagród zwycięzcom.
15. Podanie zadania domowego.

Zadanie domowe:

1. Przepisz tłumaczenie fragmentu książki pt.:” Mały Książę” Antoina de
Saint- Exupery ( Rozdział XII ) na komputer

                                                                 Opracowanie: mgr Anna Kaczmarek




