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Dział Tematyka/ 

problematyka 
Wymagania 
podstawowe 

Wymagania  
ponad 
podstawowe 

Pomoce, 
materiały 
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. 
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. 

Co chcesz kupić, 
Olu? 
Jakie warzywa 
można kupić w 
sklepie? 
Ile gruszek mam 
w koszyku? 
Dziś robimy 
zakupy-zabawa 
w sklep. 
 

Uczniowie: 
Przypominają 
Sobie nazwy znanych 
artykułów 
spożywczych, 
poznają nazwy 
nowych owoców w 
liczbie mnogiej, 
- poznają nazwy 
warzyw w liczbie 
mnogiej, 
- potrafią dopasować 
nazwy owoców i 
warzyw w liczbie 
poj. Do ich formy w 
liczbie mn.,  
-znają zwroty 
umożliwiające 
zrobienie prostych 
zakupów,  
- wyrażają życzenie,  
- czytają dialog z 
podręcznika.   

Uczniowie: 
- potrafią zrobić listę 
zakupów,  
- używają zwrotów 
umożliwiających 
zrobienie prostych 
zakupów, 
- potrafią zagrać 
scenkę w sklepie,  
- znają na pamięć 
wiersz 
„Marktschreier” 

Kaseta z nagraniem 
piosenki oraz 
materiałów do 
ćwiczeń ze słuchu. 
Materiały do 
kopiowania. 
Podręcznik i 
ćwiczenia. 
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Co mama ma w 
kuchni? 
Co jest nam 
potrzebne do 
pieczenia ciasta? 
Które ciasto 
smakuje ci 
najbardziej? 
W naszej 
cukierni. 

Uczniowie: 
- znają nazwy 
niektórych 
produktów 
znajdujących się w 
kuchni, 
- znają nazwy 
produktów 
potrzebnych do 
wykonania ciasta,  
- znają nazwy 
różnych ciast,  
- łączą nazwę 
niemiecką z polską, 
- czytają i rozumieją 
tekst z podręcznika, 
- śpiewają piosenkę 
„Backe, backe 
Kuchen” z kasetą. 

Uczniowie: 
-potrafią wyrazić 
swoje upodobania 
względem ciast, 
- potrafią odegrać 
scenkę „W 
cukierni”,  
- dokładnie tłumaczą 
tekst z podręcznika, 
- samodzielnie 
śpiewają piosenkę 
„Backe, backe 
Kuchen”. 

Podręcznik i 
ćwiczenia,materiały 
do kopiowania, 
kaseta, opakowania 
po produktach. 
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Advent, 
Nikolaus. 

Zbliża się 
świąteczny czas. 
Adventskalender. 
Piszemy list do 
św. Mikołaja. 

Uczniowie: 
-przypominają sobie 
znane wierszyki 
związane ze 
świętami, 

Uczniowie: 
- znają i używają 
wszystkie nazwy 
przedmiotów/ 
prezentów, które 

Podręcznik i 
ćwiczenia, kaseta. 

 
 
 
 
 

 



Weihnachten-
święta. 

- liczą do 24, 
- znają nazwy 
wybranych zabawek/ 
prezentów, 
- tworzą swój 
kalendarz 
adwentowy, 
- z pomocą 
nauczyciela piszą list 
do św. Mikołaja, 
- śpiewają z kasetą 
kolędę „O 
Tannenbaum”. 

pojawiają się w 
kalendarzu 
adwentowym 
(ćwiczenia), 
- wyrażają życzenie 
i samodzielnie piszą 
list do św. Mikołaja, 
- znają i 
samodzielnie 
śpiewają kolędę „O 
Tannenbaum”. 
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Bal 
karnawałowy. 
W jakim 
przebraniu 
wystąpisz na 
balu? 
Jak zrobić maskę 
na bal? 

Uczniowie: 
- przypominają sobie 
znaną im piosenkę 
„Komm und tanz mit 
mir”, 
- czytają i rozumieją 
tekst z podręcznika, 
- znają nazwy 
przyborów 
szkolnych, 
- znają nazwy 
materiałów 
potrzebnych do 
wykonania maski, 
- samodzielnie 
wykonują maskę. 

Uczniowie: 
- potrafią 
powiedzieć, za co 
lub za kogo 
przebiorą się na bal 
maskowy, 
- używają nazw 
przyborów 
szkolnych, 
- znają zwroty 
określające 
czynności, które 
wykonuje się przy 
robieniu maski, 
- samodzielnie 
tłumaczą tekst z 
podręcznika, 
- używają 
słownictwa z tekstu. 

Podręcznik i 
ćwiczenia, kaseta, 
przybory, materiały 
plastyczne. 
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Czy umiesz 
narysować twarz 
księżyca? 
To jest mój 
pajacyk. 
Mein Korper- 
części ciała. 

Uczniowie: 
- utrwalają poznane 
wcześniej nazwy 
części ciała, 
- reagują na 
polecenie typu:Zeig 
mir bitte deine Nase!  
- potrafią narysować 
śmieszną postać i 
nazwać jej niektóre 
części ciała, 
- potrafią wskazać 
nazwaną część ciała, 
- grają w grę 
Memory(ćwiczenia), 
- czytają i rozumieją 
tekst z podręcznika.  

Uczniowie: 
- potrafią podać 
liczbę poj. i 
mn.poznanych 
części ciała, 
- nazywają pełnym 
zdaniem swoje 
części ciała, 
- używają polecenia: 
Zeig mir bitte...!, 
- znają słownictwo i 
samodzielnie 
tłumaczą tekst z 
podręcznik.  

Podręcznik i 
ćwiczenia, kaseta, 
kartki z nazwami 
części ciała, przybory 
plastyczne 
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Hampelmann Jakie ubranie 
nosi 

Uczniowie: 
- potrafią nazwać 

Uczniowie: 
- odpowiadają 

Podręcznik i 
ćwiczenia, kaseta, 

 
 

 



Hampelmann? 
Dzisiaj zakładam 
czapkę i 
rękawiczki. 
Śpiewamy i 
pokazujemy. 

pięć elementów 
ubrania:die Hose, die 
Jacke, die Schuhe, 
die Mutze, die 
Handschuhe, 
- odpowiadają 
jednym słowem na 
pytanie: Was ziehst 
du heute an?, 
- śpiewają z kasetą 
piosenkę 
„Hampelmann” i 
pokazują czynności 
związane z 
ubieraniem się, 
- utrwalają poznane 
kolory, 
- z pomocą 
nauczyciela 
wykonują ćwiczenie 
na rozumienie ze 
słuchu. 

pełnym zdaniem na 
pytanie: Was ziehst 
du heute an?, 
- samodzielnie 
śpiewają piosenkę 
„Hampelmann”, 
- samodzielnie 
wykonują ćwiczenie 
na rozumienie ze 
słuchu, 
- używają poznane 
przymiotniki(kolory) 
w formie odmiennej, 

materiały do 
kopiowania, plakat 
Hampelmann. 
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Co robią dzieci 
na placu zabaw? 
Popatrz, on bawi 
się w 
piaskownicy, a 
ona żongluje! 
Ja potrafię zrobić 
wszystko. 
Powiedz, co 
potrafisz robić? 

Uczniowie: 
- znoją nazwy 
wykonywanych 
czynności w domu i 
w szkole, 
- znają zaimki 
osobowe er/sie, 
- nazywają czynności 
wykonywane na 
placu zabaw, 
- rozumieją i znają 
wierszyk „Ich kann 
alles” 
- rozumieją i 
odpowiadają na 
pytanie Was macht 
er/sie?  
- znają końcówki 
osobowe 
czasowników w l. 
poj. 

Uczniowie: 
- potrafią zastąpić 
imię dziecka 
zaimkiem 
osobowym, 
- odmieniają 
czasowniki 
regularne w l. poj. 
- znają na pamięć i 
rozumieją wierszyk, 
- potrafią zastąpić 
słowa wierszyka 
innymi 
czasownikami i 
zmienić imię lub 
osobę, 
-udzielają 
odpowiedzi na 
pytanie: Was kannst 
du?/Kannst  du...? 

Podręcznik i 
ćwiczenia, kaseta, 
materiały do 
kopiowania, 
materiały 
uzupełniające. 
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Materiał został opracowany w oparciu o „Poradnik dla nauczyciela” Jacka 
Betleja i Aleksandry Kubickiej oraz podręcznik „Eins, zwei, drei” klasa II 
Lucyny Halej, Marty Kozubskiej i Ewy Krawczyk. 
 
Opracowała: Beata Urbanowicz 
 


