
Opracowanie: Wioletta Błaziak 
 
     Projekt z języka niemieckiego 
    przeznaczony do realizacji przez uczniów klasy V 
 
 Temat:  Der Werbeprospekt „ Meine Lieblingsjahreszeit“  
  
 Liczba realizatorów:  Projekt klasowy – grupowy 
 
 Czas realizacji: miesiąc kwiecień 2005 
 
 Cel ogólny:    

• podsumowanie wiadomości o porach roku. 
 
Cele szczegółowe:  
• wymienienie nazw miesięcy,  
• zebranie informacji o aktywnym spędzaniu czasu wolnego w różnych porach roku oraz 

zilustrowanie ich, 
• określanie i nazywanie stanów pogody, 
• rozróżnienie cech charakterystycznych dla różnych pór roku oraz zilustrowanie tych różnic. 

 
W wyniku realizacji projektu uczniowie będą rozwijać umiejętności: 
* planowania organizacji pracy w grupie i odpowiedzialności za nią, 
* poszukiwania źródeł informacji i selekcjonowania ich, 
* skonstruowanie plakatu reklamującego ulubioną porę roku, 
* prezentacji produktu końcowego – ustne scharakteryzowanie wybranej pory roku, 
* samokontroli. 
 
Opis sposobu pracy: 
- praca w grupach 3 – 4 osobowych, 
- nauczyciel wybiera po jednym przedstawicielu grupy, pozostali dobierani są losowo, 
- jedna osoba jest liderem grupy, 
- liderzy grup kontaktują się z nauczycielem w razie trudności, 
- spotkania grup z nauczycielem  
poniedziałek  13.40 – 15.00 
wtorek            12.50 – 14.00 

 
Prezentacja 2 godz. lekcyjne: 

 - wykonanie prospektu reklamującego ulubioną porę roku z przygotowanych elementów, 
 - prezentacja wykonanych prac. 
 
Źródła informacji:  
- Internet: www.kurierlubelski.pl/images/topics/03-257/lubelszczyzna.pdf 
- Słownik dwujęzyczny 
- Podręcznik i ćwiczenia „der die das neu“ dla klasy V 
 
Zadania dla poszczególnych grup: 
1. Wiosna – opis i zilustrowanie pogody, cech charakterystycznych dla danej pory roku, 

  form spędzania czasu wolnego, zagadka. 
2. Lato -  opis i zilustrowanie pogody, cech charakterystycznych dla danej pory roku, 

  form spędzania czasu wolnego, zagadka. 
3. Jesień -  opis i zilustrowanie pogody, cech charakterystycznych dla danej pory roku, 

  form spędzania czasu wolnego, zagadka. 
4. Zima -  opis i zilustrowanie pogody, cech charakterystycznych dla danej pory roku, 

  form spędzania czasu wolnego, zagadka. 



 
  
 
  

Ad1 
Grupa I i II  
• Zbierz informacje o: 
- nazwie twojej ulubionej pory roku,  
- nazwie miesięcy wchodzących w skład twojej ulubionej pory roku,  
- kalendarzowej dacie rozpoczęcia tej pory roku,  
- tym kto z twojej klasy obchodzi wtedy urodziny (opisz to wszystko  

po niemiecku na plakacie). 
• Znajdź: 
- 6 rzeczowników, które w szczególny sposób charakteryzują tę porę roku  
- wyeksponuj je za pomocą rysunku jako tło plakatu np. kwiaty, bocian, 

żaba, słońce, symbole Świąt Wielkanocnych itp. (min. 6 elementów 
i podpisz rysunki na plakacie). 

• Znajdź:  
- kontur polski lub Lubelszczyzny,  
- powiększ go do rozmiarów A4,  
- wytnij, 
- zaznacz na nim za pomocą symboli stan pogody (symbole  

narysuj na kwadratowych karteczkach), 
-  opisz stan pogody słownie na komputerze (min.4 zdania,  

czcionka 20, styl Times New Roman), 
- umieść go na plakacie w okolicach konturu. 
• Zbierz: 
- informacje o tym jak możesz spędzać czas wolny wiosną. 
*    Zapisz to: 
- jako odpowiedź na pytanie:  

Was kannst du im Frühling in der Freizeit machen? 
- w postaci 4 zdań na komputerze (czcionka 20, styl Times New Roman). 
*    Zilustruj: 
 - sposoby spędzania czasu wolnego za pomocą rysunków (na zielonym 

tle), 
- podpisz je przygotowanymi odpowiedziami na pytanie. 
*     Zaprezentuj swoją pracę na forum klasy 
*     Zadaj jedną zagadkę dotyczącą tematu. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 Ad2 
Grupa III i IV  
• Zbierz informacje o: 
- nazwie twojej ulubionej pory roku,  
- nazwie miesięcy wchodzących w skład twojej ulubionej pory roku,  
- kalendarzowej dacie rozpoczęcia tej pory roku,  
- tym kto z twojej klasy obchodzi wtedy urodziny (opisz to wszystko 

po niemiecku na plakacie). 
• Znajdź: 
- 6 rzeczowników, które w szczególny sposób charakteryzują tę porę roku  
- wyeksponuj je za pomocą rysunku jako tło plakatu np. słońce, trawa,  

rzeka, ptaki, owoce itp. (min. 6 elementów i podpisz rysunki na 
plakacie). 

• Znajdź:  
- kontur polski lub Lubelszczyzny,  
- powiększ go do rozmiarów A4,  
- wytnij, 
- zaznacz na nim za pomocą symboli stan pogody (symbole  

narysuj na kwadratowych karteczkach), 
-  opisz stan pogody słownie na komputerze (min.4 zdania,  

czcionka 20, styl Times New Roman), 
- umieść go na plakacie w okolicach konturu. 
• Zbierz: 
- informacje o tym jak możesz spędzać czas wolny latem. 
*    Zapisz to: 
- jako odpowiedź na pytanie:  

Was kannst du im Sommer in der Freizeit machen? 
- w postaci 4 zdań na komputerze (czcionka 20, styl Times New Roman). 
*    Zilustruj: 
 - sposoby spędzania czasu wolnego za pomocą rysunków (na żółtym tle), 
- podpisz je przygotowanymi odpowiedziami na pytanie. 
*     Zaprezentuj swoją pracę na forum klasy. 
*     Zadaj jedną zagadkę dotyczącą tematu. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Ad3 
Grupa V i VI  
• Zbierz informacje o: 
- nazwie twojej ulubionej pory roku,  
- nazwie miesięcy wchodzących w skład twojej ulubionej pory roku,  
- kalendarzowej dacie rozpoczęcia tej pory roku,  
- tym kto z twojej klasy obchodzi wtedy urodziny (opisz to wszystko 

po niemiecku na plakacie). 
• Znajdź: 
- 6 rzeczowników, które w szczególny sposób charakteryzują tę porę roku  
-  wyeksponuj je za pomocą rysunku jako tło plakatu np. liście, kasztany, 

chmury, deszcz, drzewa bez liści itp. (min. 6 elementów i podpisz 
rysunki na plakacie). 

• Znajdź:  
- kontur polski lub Lubelszczyzny,  
- powiększ go do rozmiarów A4,  
- wytnij, 
- zaznacz na nim za pomocą symboli stan pogody (symbole  

narysuj na kwadratowych karteczkach) 
-  opisz stan pogody słownie na komputerze (min.4 zdania,  

czcionka 20, styl Times New Roman). 
- umieść go na plakacie w okolicach konturu. 
• Zbierz: 
- informacje o tym jak możesz spędzać czas wolny jesienią. 
*    Zapisz to: 
- jako odpowiedź na pytanie:  

Was kannst du im Herbst in der Freizeit machen? 
- w postaci 4 zdań na komputerze (czcionka 20, styl Times New Roman). 
*    Zilustruj: 
 - sposoby spędzania czasu wolnego za pomocą rysunków (na brązowym 

tle). 
- podpisz je przygotowanymi odpowiedziami na pytanie. 
*     Zaprezentuj swoją pracę na forum klasy 
*     Zadaj zagadkę dotyczącą tematu. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Ad4 
Grupa VII i VIII  
• Zbierz informacje o: 
- nazwie twojej ulubionej pory roku,  
- nazwie miesięcy wchodzących w skład twojej ulubionej pory roku,  
- kalendarzowej dacie rozpoczęcia tej pory roku,  
- tym kto z twojej klasy obchodzi wtedy urodziny (opisz to wszystko 

po niemiecku na plakacie). 
• Znajdź: 
- 6 rzeczowników, które w szczególny sposób charakteryzują tę porę roku  
-  wyeksponuj je za pomocą rysunku jako tło plakatu np. bałwan, śnieg, 

choinki, gwiazda, symbole Świąt Bożego Narodzenia itp. (min. 6 
elementów i podpisz rysunki na plakacie). 

• Znajdź:  
- kontur polski lub Lubelszczyzny,  
- powiększ go do rozmiarów A4,  
- wytnij, 
- zaznacz na nim za pomocą symboli stan pogody (symbole  

narysuj na kwadratowych karteczkach) 
-  opisz stan pogody słownie na komputerze (min.4 zdania,  

czcionka 20, styl Times New Roman). 
- umieść go na plakacie w okolicach konturu. 
• Zbierz: 
- informacje o tym jak możesz spędzać czas wolny wiosną. 
*    Zapisz to: 
- jako odpowiedź na pytanie:  

Was kannst du im Winter in der Freizeit machen? 
- w postaci 4 zdań na komputerze (czcionka 20, styl Times New Roman). 
*    Zilustruj: 
 - sposoby spędzania czasu wolnego za pomocą rysunków (na białym tle), 
- podpisz je przygotowanymi odpowiedziami na pytanie. 
*     Zaprezentuj swoją pracę na forum klasy 
*     Zadaj zagadkę dotyczącą tematu. 
 

 
 
 
 



 
  
 
               Karta oceny prezentacji projektu 
 

Kryteria oceny 
prezentacji 

Gr. I Gr. II Gr. III Gr. IV Gr. V Gr. VI Gr. VII Gr. 
VIII 

 
1. Estetyka pracy 1p 
 

        

 
2. Całościowe 
wykonanie zadania 
1p 
 

        

 
3. Sposób mówienia 
(płynny, głośny, 
wyraźny) 1p 

        

 
4. Zaangażowanie 
wszystkich 
członków grupy w 
prezentację 1p 
 

        

 
5. Odgadnięcie 
zagadki 1p 

        

 
Suma punktów 

        

   
  1p –   dwa plusy za pracę w grupie (+ +)  
  2 – 4p –  ocena dobra 
        5p – ocena b. dobra 
  6p i więcej  ocena celująca 
  12p i więcej ocena celująca + dwa plusy za pracę w grupie (+ +) 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


