
Scenariusz zajęć edukacyjnych z języka niemieckiego 

Temat zajęć: „Advent in Deutschland”- nowe słownictwo. Praca z tekstem. 

 

CEL OGÓLNY: uczeń zna nowe słownictwo związane z Adwentem w Niemczech i potrafi czytać tekst ze 

zrozumieniem 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:  

-uczeń potrafi dopasować niemieckie słownictwo do rekwizytów 
-uczeń potrafi dopasować nazwy niemieckojęzyczne dotyczące adwentu do polskich odpowiedników  
-poprawnie wymawia głoski w nowych wyrazach i poprawnie czyta tekst ze zrozumieniem 
-potrafi odpowiedzieć na pytania dot. tekstu 
-potrafi dopasować czasownik do rzeczownika 
-umie powiedzieć, co kojarzy ze słowem Advent 
 
POMOCE DYDAKTYCZNE: 

- tekst z  książki Stanisława Bęzy „Eine kleine Landeskunde der deutschsprachigen Länder”, pt. 
„Advent” (str. 218-219) – uczniowie otrzymują kserokopie 

- wieniec adwentowy wykonany przez nauczyciela 
- świece 
- kalendarze adwentowe ze słodyczami i wykonane ręcznie 
- kubki z jarmarku bożonarodzeniowego w Osnabrück 
- ciasto drożdżowe z rodzynkami i marcepanem Christstollen (kupione w supermarkecie LIDL) 
- Spekulatius –ciastka kruche z przyprawami korzennymi (kupione w supermarkecie LIDL) 
- pierniki  
 

FAZA WSTĘPNA:  

-  przywitanie uczniów 
- sprawdzenie obecności  
- podanie tematu zajęć i celów 
 

FAZA GŁÓWNA:  

I. Uczniowie dopasowują słówka niemieckie do rekwizytów przygotowanych przez nauczyciela: 

Adventskranz, Adventskalender, Weihnachtsmarkt, Spekulatius, Kerzen, Christstollen, 
Glühweinbecher, Lebkuchen 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 



II. Uczniowie dopasowują słowa niemieckie do polskich odpowiedników. (Praca parami, sprawdzenie na 
forum klasy) 
 1. I 2. G 3. J 4. E 5. H 6. L 7. C 8. F 9. D 10.A 11. K 12. B 
1. die Tannenzweige  
2. der Weihnachtsmarkt 
3. der Adventskalender 
4. die Kerzen 
5. der Adventskranz 
6. der Lebkuchen 
7. der Glühwein 
8. der Christstollen 
9. das Christkind 
10. das Plätzchen 
11. der Spekulatius 
12. das Geschenk 
 

A. ciasteczko 
B. prezent 
C. grzane wino 
D. Dzieciątko Jezus 
E. świece 
F. ciasto drożdżowe z rodzynkami i migdałami 
G. jarmark bo żonarodzeniowy 
H. wieniec adwentowy 
I. gałązki jodły 
J. kalendarz adwentowy 
K. pierniczek 
L. rodzaj herbatnika z przyprawą korzenną 
 

 
III. Uczniowie czytają tekst. (Nauczyciel koryguje wymowę, powtarza i prosi o powtórzenie trudniejszych 
słów) 
IV. Uczniowie czytają pytania (ćwiczenie I) i odpowiadają na nie, zapisując w zeszycie. 
 

1. Wie lange dauert der Advent? 
2. Was bedeutet „Advent“? 
3. Welche Rolle spielt der Adventskranz? 
4. Was findet man im Adventskalender? 
5. Warum organisiert man Weihnachtsmärkte? 
6. Wo findet der berühmteste Weihnachtsmarkt statt? 
7. Wobei dürfen die Kinder im Advent helfen? 
8. Warum schicken die Kinder Briefe an das Christkind? 
 

Nauczyciel zwraca uwagę na dwa miasta niemieckie, o których jest mowa w tekście:  
Nürnberg i Nürnberger Lebkuchen 
Dresden i Dresdner Christstollen 
 
V. Uczniowie dopasowują czasownik do rzeczownika. Czasowniki podane są w nawiasie. (backen, basteln, 
anzünden, trinken, kaufen, schreiben, bringen) 
Plätzchen .............................. 
Adventskalender ............................... 
Geschenke ........................../ ............................ 
Briefe an das Christkind ....................................... 
Kerzen ............................... 
Glühwein ............................. 
 
FAZA KOŃCOWA 
VI. Zadanie domowe. Uczniowie otrzymują karteczki z tekstem o adwencie w Niemczech. Należy 
uzupełnić rzeczowniki podane w nawiasie. 
 
Hausaufgabe 
Setze die fehlenden Substantive ein. Wpisz brakujące rzeczowniki. (Zimmerdecke, Tannenzweigen, 
Christkindlmarkt, Lieder, Tisch , Weihnachtsmärkte, Kalender, Kerzen 2x, Adventsonntag, Adventskranz, 
Nüsse, Geschichten, Kugeln, Adventskalender) 
 

Im Advent gibt es in vielen Familien in Deutschland einen .......................... . Er ist aus ........................ gemacht und 
steht meistens auf einem ............................ oder ist aufgehängt, von der ........................... herunter an vier Bändern. 
An dem Kranz gibt es auch ......................., Äpfel oder ............................. . Jeder Adventskranz hat vier .................. . 
An jedem ........................... zündet man eine Kerze mehr an, so dass am letzten Sonntag alle vier .................... 
brennen. Und da singt man ........................ oder erzählt ........................ . Der .............................. hilft den Kindern, die 



24 Tage bis Weihnachten zu zählen. Diese Tage werden ihnen dadurch "versüßt", dass sie an jedem Tag eine kleine 
Schachtel auf dem ..................... öffnen dürfen, die Schokolade, Süßigkeiten oder eine andere Überraschung enthält. 
Zur Adventszeit sind vor allem die ........................................ in Deutschland sehr populär. Der älteste und wohl 
bekannteste Weihnachtsmarkt ist der ............................ in Nürnberg, der bereits seit 1639 existiert. 
 
V. Ewaluacja.  

Uczniowie wymieniają niemieckie słowa, które kojarzą ze słowem ADVENT – asocjogram na tablicy 
 

      ADVENT 
 
 
 
        Opracowanie: mgr Małgorzata Kędzia 

nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół 
Zawodowych w Rawiczu 

 


