Program zajęć językowych „Poznaję świat” - język niemiecki
prowadzonych w ramach projektu
„ MKK - Moje Kluczowe Kompetencje”

Grupa: 19/KP/N
Trener: Piotr Kapka
Miejsce: Zespół Szkół w Bysławiu, ul. Kwiatowa 9, 89-510 Bysław
Liczba godzin ogółem: 120

Projekt „MKK - Moje Kluczowe Kompetencje” współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

I

Założenia programu

Program został opracowany z myślą o uczniach klasy VI

II

Metody pracy

Program zakłada zastosowanie metody komunikatywnej, która jest zgodna z obowiązującymi
trendami w nauce języków obcych.

III

Formy pracy







IV

Nacisk na pracę w małych grupach, parach, indywidualną
Zachęcanie do działao kreatywnych
Indywidualizacja procesu nauczania
Motywowanie ucznia, nagradzanie, docenianie postępów
Traktowanie błędów, jako informacji zwrotnej
Stopniowanie trudności zadao

Techniki nauczania









V

Symulowanie typowych sytuacji komunikacyjnych
Wizualizacja, demonstracja
Reagowanie ciałem na polecenia
Wykorzystanie nagrao audiowizualnych
Techniki o charakterze zabawy
Samodzielne dochodzenie do reguł i ich praktyczne zastosowanie
Konkursy
Praca w parach i grupach

Pomoce dydaktyczne






VI

Podręcznik
Dwiczenia
Mapa; teksty autentyczne i adaptowane
Płyta CD
Płyta CD-ROM

Cele ogólne programu





Rozwój kompetencji językowych
Zrozumienie i szacunek dla innych kultur
Rozwój krytycznego, logicznego i twórczego myślenia
Rozwój zainteresowania językiem
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VII

Rozwijanie zachowao prospołecznych

Cele szczegółowe

Rozumienie ze słuchu
 Rozumienie ogólnego sensu wypowiedzi
 Rozumienie prostych, nieskomplikowanych wypowiedzi
 Rozumienie globalnego sensu informacji
Mówienie
 Zadawanie prostych pytao i udzielanie prostych odpowiedzi
 Zdobywanie i udzielanie informacji w typowych sytuacjach
 Inicjowanie i podtrzymywanie prostej rozmowy
 Poprawne artykułowanie słów
Czytanie ze zrozumieniem
 Rozumienie podstawowych napisów i ogłoszeo
 Wyszukiwanie w tekstach przewidywalnej treści
 Rozumienie globalnego sensu prostego tekstu
Pisanie
 Dostrzeganie różnic między fonetyczną a graficzną formą języka
 Odpowiadanie na polecenia w zadaniach
 Pisanie krótkich tekstów

VIII














Zakres tematyczny materiału nauczania
Kraje niemieckojęzyczne
Imiona niemieckie
Pozdrowienia
Liczby; godziny
Hobby, formy spędzania czasu wolnego
Rodzina, stopnie pokrewieostwa
Zawody
Zwierzęta domowe i dzikie
Meble, wyposażenie pokoju
Kolory
Korespondencja
Artykuły spożywcze, napoje
Święta
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IX

Zagadnienia gramatyczne












Koniugacja czasowników
Zaimek osobowy
Przeczenia
Szyk wyrazów w zdaniu oznajmującym i pytającym
Liczba mnoga rzeczowników
Zaimek dzierżawczy
Rodzajnik określony i nieokreślony
Przymiotnik w funkcji orzecznika
Liczebniki od 0 do 100
Forma grzecznościowa „Sie
Czasownik möchte
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