
Przedmiotowe Zasady Oceniania 

 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: Dorota Zakrzowska  

PRZEDMIOT: Język mniejszości narodowej niemieckiej 

KLASA: IIIa, IIIb 

PODRĘCZNIK POMOCNICZY: ABC Deutsch 3 

 

UCZEŃ POWINIEN POSIADAĆ: 

 Książkę, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy – uczeń jest zobowiązany posiadać każdej lekcji 

 Przybory do pisania, kredki oraz inne materiały o których jest informowany z wyprzedzeniem 

OCENA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA 

Testy/Sprawdziany Co najmniej 3 x w półroczu 

Ćwiczenia na lekcji  Co najmniej 5 w półroczu 

Aktywność Na bieżąco 

Krótkie sprawdziany (kartkówki) Po pięciu jednostkach lekcyjnych 

Projekt Co najmniej 1 w półroczu 

 

 Uczeń za każde niezgłoszone nieprzygotowanie do lekcji (brak zadania, brak podręczników, zeszytu) 

otrzymuje minus. Pięć minusów oznaczają ocenę niedostateczną. 

 Za aktywny udział w lekcji uczeń otrzymuje plus. Pięć plusów oznaczają ocenę bardzo dobrą. 

 W przypadku usprawiedliwionych nieobecności ucznia na sprawdzianie, uczeń w wyznaczonym 

terminie przystępuje do sprawdzianu. 

UCZEŃ JEST ZAWSZE INFORMOWANY Z DWUTYGODNIOWYM WYPRZEDZENIEM O 

TERMINACH SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZASADY POPRAWIANIA OCEN 

 

1. Uczeń ma prawo do poprawy prac klasowych/sprawdzianów oraz innych form aktywności określonych przez 

nauczycieli  

 

2. Poprawione prace pisemne i inne formy oceniania są odnotowane w dzienniku.  

 

3. Uczniowie otrzymują do wglądu prace pisemne. Po zapoznaniu się z nimi oddają nauczycielowi danego 

przedmiotu. Wyżej wymienione prace są przechowywane przez nauczyciela przez cały rok szkolny i mogą 

być ponownie udostępnione rodzicom na: konsultacjach, zebraniach ogólnych bądź w wyniku 

indywidualnych uzgodnień z nauczycielem. 

 

4. Przy poprawianiu oceny obowiązuje zakres materiału, jaki obowiązywał w dniu pisania sprawdzianu, 

kartkówki lub odpowiedzi ustnej.  

 

5. W przypadku uzyskania oceny niższej podczas poprawy uczeń otrzymuje poprzednią ocenę z pracy. 

 

6. Wypowiedzi ustne i testy podsumowujące dział uczeń może poprawić w innej formie ustalonej przez 

nauczyciela. 

 

7. W przypadku  nieobecności ucznia na sprawdzianie zostaje ustalony wspólnie z nauczycielem nowy termin.  

 

8. W przypadku ponownej nieobecności ucznia w ustalonym terminie uczeń pisze sprawdzian po powrocie do 

szkoły. Zaliczenie polega na pisaniu sprawdzianu o tym samym stopniu trudności. W sytuacjach 

uzasadnionych nauczyciel może zwolnić ucznia z zaliczania zaległego sprawdzianu.  

 

SPOSOBY UZASADNIANIA OCEN ORAZ UDOSTĘPNIANIA RODZICOM SPRAWDZIANÓW 

Po rozdaniu prac pisemnych: sprawdzianów, kartkówek lub odpowiedzi ustnej, nauczyciel omawia najczęściej 

popełniane błędy przez uczniów. Nauczyciel w swej pracy stosuje ocenianie wspierające: uzasadnia ocenę, 

omawiając popełnione błędy przez ucznia, omawia słabe i mocne strony ucznia, wskazuje sposoby poprawy 

Największą wagę mają oceny za sprawdzian działowy, następnie kartkówki oraz odpowiedź ustna, aktywność 

oraz przygotowanie do zajęć.  Z wagami ocen uczniowie zostają zapoznani na pierwszej lekcji. Ocena może ulec 

zianie po analizie pracy ucznia i jego możliwości oraz podejścia do przedmiotu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA WYŻSEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNA OCENA 

KLASYFIKACYJNA 

Ustala się następujące warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych: 

1. w ciągu trzech dni od przekazania informacji o przewidywanej ocenie, uczeń lub jego rodzice (prawni 

opiekunowie) składają do dyrektora szkoły pisemny wniosek z uzasadnieniem, o chęci uzyskania 

wyższej niż przewidywana oceny rocznej ze wskazaniem, o jaką ocenę uczeń się ubiega, 

2. tym fakcie dyrektor szkoły informuje nauczyciela prowadzącego dane zajęcia, który pisemnie określa 

zakres materiału oraz konieczne wymagania do uzyskania oceny wskazanej we wniosku ( zgodne z 

PSO) z określeniem terminów, w jakich uczeń  powinien materiał opanować, 

3. rodzic ( prawny opiekun) i uczeń powinni podpisać otrzymaną od nauczyciela informację, która 

przechowuje się w dokumentacji szkoły, 

4. egzamin jest przeprowadzany w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły, jednak nie później niż w 

ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących trybu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej, 

5. egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w której skład wchodzą : 

-  dyrektor szkoły lub inny nauczyciel zajmujący kierownicze stanowisko jako    

przewodniczący komisji, 

          -   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminator, 

           -   wychowawca ucznia jako członek komisji, 

6. egzamin składa się z części pisemnej,  

7. w przypadku negatywnego wyniku egzaminu utrzymana zostaje ocena wcześniej 

ustalona przez nauczyciela, 

8. protokół z przeprowadzonego egzaminu powinien zawierać: 

-   skład komisji, 

-   termin egzaminu, 

-  pytania egzaminacyjne, 

-   wynik egzaminu, 

-  ocenę ustaloną przez nauczyciela, 

-  pisemną pracę ucznia, 

9. od oceny ustalonej na egzaminie nie ma odwołania, 

10. uczeń może ubiegać  się o jedna ocenę wyższa niż ta, którą wystawił nauczyciel  

pod warunkiem, że : 

-  systematycznie uczęszczał na zajęcia edukacyjne, których dotyczył wniosek, 

-  zaliczył wszystkie sprawdziany,  

-  posiada zeszyt przedmiotowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRYTERIA OCENIANIA 

JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ NIEMIECKIEJ KLASY I-III   

                                                                                        r. szk. 2021 / 2022 

 

Wymagania stawiane uczniom w celu dokonania klasyfikacji śródrocznej i rocznej. 

 

OCENA CELUJĄCA.  
Uczeń w pełni opanował wiadomości i umiejętności podstawowe, rozszerzające oraz znacznie wykraczające 

poza program. Uczeń sam twórczo rozwija swoje uzdolnienia. Biegle posługuje się językiem we wszystkich 

czterech sprawnościach: mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu wzbogacając go o słownictwo i struktury 

przyswojone samodzielnie. Jest aktywny, sumienny i obowiązkowy. Otrzymuje oceny celujące i bardzo dobre. 

Reprezentuje szkołę na konkursach i olimpiadach.  

OCENA BARDZO DOBRA.  
Uczeń w pełni opanował wiadomości podstawowe i rozszerzające; sprawnie posługuje się językiem w zakresie 

wszystkich sprawności. Sporadycznie popełnia drobne błędy językowe. Potrafi zastosować swoją wiedzę w 

sytuacjach zarówno typowych jak i dla niego nowych. Dysponuje dużym bogactwem różnorodnych struktur 

gramatycznych i leksykalnych. Wymowa zbliżona do rodzimego użytkownika języka. Jest aktywy na zajęciach i 

zawsze przygotowany do lekcji. Otrzymuje oceny bardzo dobre. 

OCENA DOBRA.  
Uczeń w pełni opanował wiadomości podstawowe i rozszerzające. Sporadycznie popełnia błędy gramatyczne, 

składniowe lub leksykalne. Potrafi stosować różnorodne struktury gramatyczne i leksykalne. Swobodnie stosuje 

zdobyte wiadomości w sytuacjach typowych. Nieznacznie zakłócenia w płynności wypowiedzi, poprawna 

wymowa i intonacja. Jest aktyny i przygotowany do zajęć.  

OCENA DOSTATECZNA.  
Uczeń opanował podstawowe wiadomości i umiejętności. Popełnia błędy gramatyczne, składniowe i leksykalne, 

lecz treść jest wciąż czytelna. Nieznaczne zakłócenia w płynności wypowiedzi, nieliczne błędy w wymowie i 

intonacji. Dosyć dobrze radzi sobie w typowych sytuacjach życia codziennego. Jest mało aktywny na lekcjach, 

bywa nieprzygotowany.   

OCENA DOPUSZCZAJĄCA.  
Uczeń ma niewielkie braki w opanowaniu wymagań podstawowych, ale braki te nie przekreślają możliwości 

uzyskania przez danego ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki. Popełnia błędy, 

przy czym treść jest w większej części czytelna. Przejawia częściowe uchybienia w doborze słownictwa i 

struktur gramatycznych. Wykazuje znaczne zakłócenia w płynności wypowiedzi, błędy w wymowie i intonacji. 

Potrafi poradzić sobie w sytuacji typowej przy pomocy nauczyciela. Rzadko jest aktywny na lekcjach, często jest 

nieprzygotowany.  

OCENA NIEDOSTATECZNA.  
Uczeń ma braki w opanowaniu wymagań podstawowych, braki te przekreślają możliwości uzyskania przez 

ucznia podstawowej wiedzy z przedmiotu. Uczeń nie radzi sobie w sytuacjach typowych nawet przy pomocy 

nauczyciela. Popełnia błędy językowe zakłócające komunikację. Przejawia bardzo ubogie słownictwo, liczne 

powtórzenia oraz brak urozmaicenia struktur gramatycznych. Błędy gramatyczne i leksykalne często 

uniemożliwiające zrozumienie treści. Nie jest aktywny na lekcjach oraz bardzo często jest nieprzygotowany. Ma 

lekceważący stosunek do przedmiotu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ NIEMIECKIEJ 

ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

 

 

Rozdział Temat Główne cele lekcji 

Zadania w podręczniku i 

materiały dodatkowe 

 

Materiał 

leksykalno-

gramatyczny 

1
. 
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Jak się macie w 

trzeciej klasie? 

 

 

 

 

Uczniowie znają 

budowę i tematykę 

podręcznika i  

materiaów 

ćwiczeniowych, 

przypominają sobie 

czego nauczyli się w 

klasie 1. i 2., 

wymieniają imiona  

bohaterów 

podręcznika, śpiewają 

piosenki:GutenMorgen 

i La Cucaracha,  

powtarzają zwroty 

powitania i pożegnania 

oraz czynności 

wykonywanych w 

szkole. 

 

 

 

podręcznik,materiały 

ćwiczeniowe, płyty CD dla 

klasy 1 i 2, plakat i karty 

obrazkowe z klasy 2. do tematu 

In der Schule(rozdział 2), 

pacynka misia Theo, kukiełki, 

chusta 

 

 

 

 

Guten Morgen! 

Guten Tag! 

Hallo! 

Auf Wiedersehen! 

Tschüs! 

Ich  bin …. 

Wer bist du? 

Was machst du in der 

Schule? 

 Ich rechne. 

 Ich schreibe. 

 Ich bastle.  

Ich singe. 

 Ich turne. 

 Ich lese. 

Ich spreche Deutsch. 

 

 

 

Co robisz 

jesienią? 

 

 

Uczniowie znają 

nazwy owoców jesieni 

i czynności 

wykonywanych  w 

czasie wolnym, 

potrafią powtórzyć 

nazwy czynności 

wykonywanych 

jesienią.  

 

podręcznik:  

zadania 1–4 

 

plakat Im Herbst, 

płyta CD1, płyta CD2 do klasy 

1,pacynka misia Theo, karty 

obrazkowe  z klasy 2 do tematu 

AufdemSpielplatz(rozdział 7), 

karty obrazkowe –  

Ich pflückeBirnen.  

Ich pflücke Äpfel.  

Ich sammle Kastanien.  

Ich sammle Blätter.  

Ich spiele Verstecken. 

 Ich bastle Herbstmännchen. 

 

 

 

 

Ich pflücke Birnen.  

Ich pflücke Äpfel.  

Ich sammle Kastanien. 

Ich sammle Blätter.  

Ich spiele Verstecken. 

Ich bastle 

Herbstmännchen. 

Was machst du im 

Herbst? 



Zbieram liście i 

kasztany. 

 

 

 

 

 

Uczniowie potrafią 

reagować na pytanie  

Was machstdu im 

Herbst?, potrafią 

opowiedzieć historyjkę 

po polsku oraz 

zapamiętać i powtórzyć 

krótki wierszyk. 

 

 

 

podręcznik: 

zadania 5–7 

materiały ćwiczeniowe: 

ćwiczenie 1 

 

plakat Im Herbst, 

płyta CD1,  

pacynka,  

karty obrazkowe do rozdziału 1.  

 

Śpiewamypiose

nkęHerbstlied. 

 

 

Uczniowie potrafią 

zaśpiewać piosenkę,  

rozumieją bardzo 

krótki  tekst ze słuchu, 

potrafią dopasować 

podpisy do obrazka, 

rozwiązać krzyżówkę. 

 

 

 

 

podręcznik: 
 zadania 8 –11 

 

materiały ćwiczeniowe: 

ćwiczenia 2–3 

 

płyta CD1, pacynka misia Theo, 

kredki, lekka piłka, karty 

obrazkowe do rozdziału 1. 

 

 

Ćwiczymy, 

bawimy się i 

tworzymy. 

 

 

 

 

 

Uczniowie utrwalają 

poznany materiał 

leksykalny z zakresu – 

Mój czas wolny i Świat 

wokół mnie, 

rozumieją bardzo 

krótki tekst ze słuchu, 

potrafią  przeczytać 

bardzo krótki tekst, 

potrafią napisać bardzo 

krótkie zdania, potrafią 

przeprowadzić bardzo 

krótki dialog. 

 

podręcznik: 
zadania 12–13 

 

materiały ćwiczeniowe: 

ćwiczenia 4-6 

 

plakat Im Herbst, 

płyta CD1,  

pacynka, kredki 

 

 

 

Moje dossier – 

Potrafię  

nazwać owoce 

zbierane 

jesienią oraz 

powiedzieć, co 

robię jesienią.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie potrafią 

wykonać zadania 

powtórzeniowe, uczą 

się dokumentować 

swoje postępy w nauce. 

materiały ćwiczeniowe: 

ćwiczenia 7– 8  

Mein Dossier: zadanie 1 

 

płyta CD1, pacynka misia Theo, 

kredki, flamastry, karty 

obrazkowe do rozdziału 

 

Hokuspokus-Simsalabim-Test 1 



2
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Pokaż mi 

proszę twój 

zeszyt. 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie znają 

nazwy czynności 

wykonywanych w 

szkole, potrafią 

powtórzyć typowe 

zwroty stosowane 

podczas lekcji. 

 

 

podręcznik: 

zadania 1 – 3 

materiałyćwiczeniowe: 

ćwiczenie 1 

 

plakatIn der Waldschule, 

płyta CD dla klasy 2, 

płyta CD1, pacynka Theo, karty 

obrazkowe do rozdziału 2. 

 

 

 

 

die Lehrerin   

die Schüler  

die Hausaufgabe   

die Kreide   

 

die Tafel   

die Schule   

die Pause 

Zeig bitte mal dein 

Heft! Ich habe keine 

Hausaufgabe. 

Gib mir bitte die 

Kreide! 

Komm an die Tafel! 

Darf ich auf die 

Toilette? 

Wo ist die Kreide? 

 

Czy mogę 

wyjść do 

toalety? 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie potrafią 

reagować w typowych 

sytuacjach lekcyjnych, 

potrafiąopowiedzieć 

historyjkę po polsku 

oraz zapamiętać i 

powtórzyć krótki 

wierszyk. 

 

 

 

 

 

podręcznik: 

zadania 4 – 6 

materiały ćwiczeniowe: 

ćwiczenie 2 

 

płyta CD1, pacynka Theo,  karty 

obrazkowe do rozdziału 2. 

 

 

Śpiewamy 

piosenkę  

Das ABC-Lied. 

 

 

 

 

Uczniowie umieją 

zaśpiewać piosenkę, 

potrafią prawidłowo 

wymawiać litery 

niemieckiego alfabetu. 

 

 

 

podręcznik: 

zadanie  7 – 10 

materiały ćwiczeniowe: 

ćwiczenie 2 

 

płyta CD, pacynka Theo, karty 

obrazkowe do rozdziału 2. 

 

 

Ćwiczymy, 

bawimy się i 

tworzymy. 

 

 

 

 

Uczniowie utrwalają 

poznany materiał 

leksykalny z zakresu – 

Moja szkoła, 

rozumieją bardzo 

krótki tekst ze słuchu, 

potrafią  przeczytać 

bardzo krótki tekst, 

potrafią napisać bardzo 

krótkie zdania, potrafią 

przeprowadzić bardzo 

krótki dialog. 

 

 

 

podręcznik: 

zadanie 11 – 12 

materiały ćwiczeniowe:  

ćwiczenia 4 – 7 

 

płyta CD1, pacynka Theo, małe 

lusterko, karty obrazkowe do 

rozdziału 2. 

 

Moje dossier – 

Potrafię zapytać 

się, czy mogę 

wyjść do 

toalety, nazwać 

przybory 

szkolne i 

poinformować, 

że nie mam 

pracy domowej.  

 

 

Uczniowie potrafią 

wykonać zadania 

powtórzeniowe, uczą 

się dokumentować 

swoje postępy w nauce. 

 

 

 

 

 

 

materiały ćwiczeniowe:  

 

ćwiczenia 8 – 9 

 

Mein Dossier: zadanie 2,  

płyta CD1, pacynkaTheo,  

kredki, flamastry 

 

Hokuspokus--Simsalabim-Test 2 
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Robimy 

zakupy. 

 

 

 

 

Uczniowie znają 

nazwy wybranych 

artykułów 

spożywczych i potrafią 

je prawidłowo 

wymówić. 

 

 

 

 

podręcznik: 
zadania 1–3, 

materiały ćwiczeniowe:  

ćwiczenie 1 

 

plakat Im Supermarkt 

płyta CD1,  pacynka,  

karty obrazkowe  do rozdziału 

3. i autentyczne rekwizyty 

 

 

 

das Brot   

der Käse    

die Butter   

die Wurst   

der Lutscher   

die Schokolade    

die Kekse   

die Bonbons   

der Apfelsaft   

das Mineralwasser 

Was kaufst du? 

Co kupujesz? 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie potrafią 

odpowiedzieć na 

pytanie Was kaufstdu?, 

potrafią opowiedzieć 

historyjkę po polsku 

oraz zapamiętać i 

powtórzyć krótki 

wierszyk. 

 

 

podręcznik: 

zadanie 4 – 7 

materiały ćwiczeniowe:  

ćwiczenie 2 

 

plakat Im Supermarkt, 

 płyta CD, pacynka, karty 

obrazkowe do rozdziału 3, płyta 

CD2 do klasy 2  (nagranie 5) 

 

Śpiewamy 

piosenkę Im 

Laden. 

 

 

 

Uczniowie umieją 

zaśpiewać piosenkę, 

potrafią sporządzić 

listę zakupów. 

 

 

 

 

podręcznik: 

zadania 8–10 

materiały ćwiczeniowe:  

ćwiczenia 3 – 4 

 

płyta CD, pacynka, karty 

obrazkowe do rozdziału 3. 

Ćwiczymy, 

bawimy się i 

tworzymy. 

Uczniowie utrwalają 

poznany materiał 

leksykalny z zakresu – 

Przy moim stole, 

rozumieją bardzo 

krótki tekst ze słuchu, 

potrafią  przeczytać 

bardzo krótki tekst, 

potrafią napisać bardzo 

krótkie zdania, potrafią 

przeprowadzić bardzo 

krótki dialog. 

 

 

podręcznik: 

zadania 11–13 

materiały ćwiczeniowe:  

ćwiczenia 5 – 6 

 

płyta CD, pacynka,  karty 

obrazkowe  do rozdziału 

3.,chustka, kosz, rekwizyty  

Moje dossier – 

Potrafię 

powiedzieć, co 

kupuję, jem, 

piję i czego nie 

lubię. 

 

Uczniowie potrafią 

wykonać zadania 

powtórzeniowe, uczą 

się dokumentować 

swoje postępy w nauce. 

 

 

 

materiały ćwiczeniowe:  

ćwiczenia 7 – 8 

Mein Dossier: zadanie 3 

 

 płyta CD1, pacynka misia 

Theo, karty obrazkowe, kredki, 

flamastry,  

 

Hokuspokus-Simsalabim-Test 3 



 

4
. 

G
eb

u
rt

st
a

g
 

  

Kto ma dziś 

urodziny? 

 

 

 

Uczniowie potrafią 

powtórzyć  nazwy 

urodzinowych 

prezentów  i wyrazy 

złożone z 

rzeczownikiem 

Geburtstag 

 

 

podręcznik: 

zadania 1–4 

 

plakat Geburtstag, płyta CD1, 

pacynka misiaTheo,karty 

obrazkowe z klasy 1. do 

rozdziału 3., 

karty obrazkowe do rozdziału 4. 

 

 

 

 

 

 

das Geburtstagslied   

das Geburtstagskind   

die Geburtstagstorte   

das Geburtstags-

geschenk   

das Handy    

das Computerspiel    

das Märchenbuch  

 die Einladung     

das Maskottchen 

Wie alt bist du? 

Ile maszlat? 

 

 

 

Uczniowie potrafią 

odpowiedzieć na 

pytanie Wie alt bistdu?,  

potrafią opowiedzieć 

historyjkę po polsku 

oraz zapamiętać i 

powtórzyć krótki 

wierszyk. 

 

podręcznik: 
zadania 5–9 

materiały ćwiczeniowe:  

ćwiczenia 1 – 2 

 

plakat Geburtstag, 

płyta CD1, pacynka misiaTheo, 

karty obrazkowe, do rozdziału 4 

 

Śpiewamy 

piosenkę 

Geburtstagslied

. 

 

 

 

Uczniowie znają 

piosenkę urodzinową i 

potrafią ją zaśpiewać,  

potrafią złożyć 

życzenia urodzinowe. 

 

 

 

podręcznik: 

zadania 10–12 

materiały ćwiczeniowe:  

ćwiczenia 3 – 4 

 

płyta CD1, pacynka misiaTheo, 

karty obrazkowe do rozdziału 

4., miękka piłka, zabawki 

 

Ćwiczymy, 

bawimy się i 

tworzymy. 

 

 

 

 

Uczniowie utrwalają 

poznany materiał 

leksykalny z zakresu –  

Święta w moim domu, 

znają  nazwy miesięcy, 

rozumieją bardzo 

krótki tekst ze słuchu, 

potrafią  przeczytać 

bardzo krótki tekst, 

potrafią napisać bardzo 

krótkie zdania, potrafią 

przeprowadzić bardzo 

krótki dialog. 

 

podręcznik: 

zadania 15–19 

materiały ćwiczeniowe:  

ćwiczenia 5 – 7 

 

plakat Geburtstag, 

płyta CD, pacynka misiaTheo, 

karty obrazkowe do rozdziału 

4., rekwizyty 

 

 

Moje dossier –  

Potrafię zapytać 

koleżankę  lub 

kolegę, kiedy 

ma urodziny i 

ile ma lat. 

Potrafię złożyć 

życzenia 

urodzinowe i 

podziękować. 

 

Uczniowie potrafią 

wykonać zadania 

powtórzeniowe, uczą 

się dokumentować 

swoje postępy w nauce. 

 

materiały ćwiczeniowe:  

ćwiczenia 8 – 9 

Mein Dossier: zadanie 4 

 

 płyta CD1, pacynka misia 

Theo, kredki, flamastry 
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W zimie jeżdżę 

na sankach. 

 

 

 

 

Uczniowie potrafią 

powtórzyć nazwy 

wybranych czynności 

wykonywanych zimą i 

zilustrować je 

pantomimicznie. 

 

 

podręcznik: 

zadania 1–3 

materiały ćwiczeniowe:  

ćwiczenie 1 

 

plakat Im Winter, 

płyta CD1, pacynka misiaTheo, 

karty obrazkowe do rozdziału 5. 

 

 

 

 

 

Ich rodle.   

Ich laufe Schlittschuh.  

Ich fahre Schi.   

Ich baue einen 

Schneemann.   

Ich schmücke den 

Weihnachtsbaum.   

Ich singe 

Weihnachtslieder. 

 

 

Co robisz 

zimą? 

 

 

Uczniowie potrafią 

odpowiedzieć na 

pytanie Was machstdu 

im Winter?,potrafią 

opowiedzieć historyjkę 

po polsku oraz 

zapamiętać i powtórzyć 

krótki wierszyk. 

 

 

 

podręcznik: 

zadania 5–8 

 

płyta CD, pacynka misiaTheo, 

karty obrazkowe do rozdziału 

5., miękka piłka 

 

Śpiewamy 

piosenkę 

Schneemann 

 

Uczniowie umieją 

zaśpiewać piosenkę, 

potrafią 

przyporządkować 

podpis do ilustracji. 

podręcznik: 

zadania 9–11 

materiały ćwiczeniowe:  

ćwiczenie 2 

 

płyta CD, karty obrazkowe do 

rozdziału 5, kostkę do gry i dwa 

pionki 

 

Ćwiczymy, 

bawimy się i 

tworzymy. 

 

 

 

 

 

Uczniowie utrwalają 

poznany materiał 

leksykalny z zakresu – 

Mój czas wolny i 

Święta w moim domu, 

rozumieją bardzo 

krótki tekst ze słuchu, 

potrafią  przeczytać 

bardzo krótki tekst, 

potrafią napisać bardzo 

krótkie zdania, potrafią 

przeprowadzić bardzo 

krótki dialog. 

podręcznik: 

zadania 12 – 13 

materiały ćwiczeniowe:  

ćwiczenia 3 – 5 

 

płyta CD, pacynka misia Theo, 

karty obrazkowe do rozdziału 5. 

 

 

Moje dossier – 

Potrafię 

powiedzieć,  

że jeżdżę na 

nartach,łyż-

wach, sankach, 

lepię bałwana, 

śpiewam kolę-

dy i ubieram 

choinkę. 

Uczniowie potrafią 

wykonać zadania 

powtórzeniowe, uczą 

się dokumentować 

swoje postępy w nauce. 

 

materiały ćwiczeniowe:  

ćwiczenia 6 – 7 

Mein Dossier: zadanie 5 

 

płyta CD1, pacynka misiaTheo, 

kredki, karty obrazkowedo 

rozdziałów Im Herbst i Im 

Winter 
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Zimą pada 

śnieg. 

 

 

 

Uczniowie potrafią 

powtórzyć nazwy pór 

roku i typowych 

zjawisk 

atmosferycznych. 

 

 

podręcznik: 

zadania 1 – 3 

materiały ćwiczeniowe:  

ćwiczenie 1 

 

plakat  DieJahreszeiten, 

płyta CD2, pacynka Thea, 

karty obrazkowe do rozdziału 6. 

 

 

 

 

der Frühling  

der Sommer   

der Herbst  

der Winter 

Die Sonne scheint.  

Es ist warm.  

Es ist kalt.  

Es regnet . 

Es schneit.  

Der Wind weht.  

Es blitzt. Es donnert. 

Wie ist das Wetter im 

Frühling/Sommer/ 

Herbst/Winter? 

 

 

 

Latemskaczę na 

skakance.  

 

 

 

 

 

 

Uczniowie znają 

nazwy pór roku i 

typowych zjawisk 

atmosferycznych, 

potrafią powiedzieć, co 

robią wiosną, latem 

jesienią i zimą, potrafią 

odpowiedzieć na 

pytanie: Wie 

istdasWetter im 

Frühling/Sommer/Herb

st/Winter?, potrafią 

opowiedzieć historyjkę 

po polsku oraz 

zapamiętać i powtórzyć 

krótki wierszyk. 

 

podręcznik: 

zadania 4–8 

materiały ćwiczeniowe:  

ćwiczenie 2  

 

płyta CD2, pacynka Thea,karty 

obrazkowe, miękka piłka 

 

 

 

 

Śpiewamypiose

nkęEs war eine 

Mutter. 

 

Uczniowie potrafią 

zaśpiewać piosenkę, 

rozumieją ze słuchu 

krótką informacje o 

pogodzie. 

podręcznik: 

zadania 9 –12 

materiały ćwiczeniowe:  

ćwiczenie 3 

 

płyta CD2, pacynka Thea, 

 karty obrazkowe do rozdziału, 

kolorowa wełna, klej, nożyczki 

 

Ćwiczymy, 

bawimy się i 

tworzymy. 

 

 

 

Uczniowie utrwalają 

poznany materiał 

leksykalny z zakresu – 

Świat wokół mnie, 

rozumieją bardzo 

krótki tekst ze słuchu, 

potrafią  przeczytać 

bardzo krótki tekst, 

potrafią napisać bardzo 

krótkie zdania, potrafią 

przeprowadzić bardzo 

krótki dialog. 

 

podręcznik: 

zadania 13–16 

materiały ćwiczeniowe:  

ćwiczenia 4 – 5 

 

płyta CD2, pacynka Thea, karty 

obrazkowe do rozdziału 6. 

 

 

 

Moje dossier – 

Potrafię nazwać  

zjawiska 

atmosferyczne i 

pory roku. 

 

 

Uczniowie potrafią 

wykonać zadania 

powtórzeniowe, uczą 

się dokumentować 

swoje postępy w nauce. 

 

materiały ćwiczeniowe:  

ćwiczenia 6 – 7 

Mein Dossier: zadanie 6 

 

płyta CD2, pacynkaThea, 

kredki, flamastry, karty 

obrazkowe 
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Rzuć piłkę! 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie rozumieją 

polecenia wydawane 

na boisku sportowym i 

potrafią je powtórzyć.  

 

podręcznik: 

zadania 1–3 

materiały ćwiczeniowe:  

ćwiczenia 1 – 2 

 

plakatAufdemSportplatz, 

płyta CD2, pacynka Thea,  karty 

obrazkowe do rozdziału7. 

 

 

Renne!  

Turne!  

Fahre!  

Wirf den Ball!  

Springe weit!  

Klettere! 

Springe Seil! 

Spiele Tischtennis! 

Lerne Deutsch! 

Mach die Hausaufgabe! 

Backe Kuchen! 

Schmücke den 

Weihnachtsbaum! 

Baue einen 

Schneemann! 

Hol die Kreide! 

Komm an die Tafel! 

 

 

Przynieś kredę! 

 

 

 

 

Uczniowie znają 

nazwy czynności 

wykonywanych w 

różnych sytuacjach, 

potrafią wydać 

polecenie oraz 

potrafią zareagować na 

prośbę/polecenie, 

potrafią opowiedzieć 

historyjkę po polsku. 

 

podręcznik: 

zadania 4–7 

materiały ćwiczeniowe:  

ćwiczenia 3 – 4 

 

płyta CD2, pacynka Thea, 

karty obrazkowe,  miękka piłka. 

 

Śpiewamy 

piosenkę Spiele 

Ball! 

 

Uczniowie umieją 

zaśpiewać piosenkę,  

potrafią wydać 

polecenie wykonania 

różnych czynności, 

potrafią zareagować na 

polecenie. 

podręcznik: 

zadania 8–11 

 

płyta CD, pacynka Thea, 

materiały do edycji – 

KaufbitteBrot! Trink’ bitte 

Kakao! Schreib bitte die 

Hausaufgabe! Fahr’ bitte Schi!  

Lauf bitte Schlittschuh! Bastle 

bitte ein Schiff! Backe bitte eine 

Torte! Male bitte eine Katze! 

Renne bitte schnell!  

Geh bitte nach Hause! 

 

Ćwiczymy, 

bawimy się i 

tworzymy. 

Uczniowie utrwalają 

poznany materiał 

leksykalny z zakresu – 

Mój czas wolny, 

rozumieją bardzo 

krótki tekst ze słuchu, 

potrafią  przeczytać 

bardzo krótki tekst, 

potrafią napisać bardzo 

krótkie zdania, potrafią 

przeprowadzić bardzo 

krótki dialog. 

 

podręcznik: 

zadania 12–14 

materiały ćwiczeniowe:  

ćwiczenia 5 – 6 

 

płyta CD, pacynka Thea, karty 

obrazkowedo rozdziału 7. 

Moje dossier – 

Umiem nazwać 

czynności, któ-

re wykonuję na 

boisku sporto-

wym.Rozu-

miem polecenia 

i potrafię je 

wydawać 

innym. Reaguję 

na prośby 

rówieśników i 

dorosłych. 
 

Uczniowie potrafią 

wykonać zadania 

powtórzeniowe, uczą 

się dokumentować 

swoje postępy w nauce. 

 

materiały ćwiczeniowe:  

ćwiczenia 7 – 8 

Mein Dossier: zadanie 7 

 

płyta CD2, pacynka Thea, 

kredki, flamastry 
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W krainie 

bajek. 

 

 

 

 

Uczniowie potrafią 

rozpoznać bajkowe 

postacie i powtórzyć 

ich nazwy. 

podręcznik: 

zadanie 1 – 3 

 

 

plakat Im Märchenland, 

płyta CD2, karty obrazkowe:  

DieHexeistfröhlich.  

Das Rotkäppchen  ist nett. 

Die Königin ist wütend. 

Der Prinz  ist glücklich. 

Der Ritter ist mutig.  

Der Drache ist feige. 

Das Aschenputtel ist traurig. 

 

das Prinz 

das Aschenputtel 

 die Königin 

das Rotkäppchen 

der Ritter 

der Drache 

die Hexe     

wütend 

glücklich  

feige 

mutig  

fröhlich  

nett 

traurig 

Mojamamajests

zczęśliwa. 

 

 

 

Uczniowie potrafią  

wyrażać swoje uczucia 

i określać uczucia 

innych osób, potrafią 

opowiedzieć historyjkę 

po polsku oraz 

zapamiętać i powtórzyć 

krótki wierszyk. 

 

podręcznik: 

zadanie 4 – 6 

materiały ćwiczeniowe:  

ćwiczenia 1 – 2 

 

płyta CD2, pacynka Thea,  karty 

obrazkowe do rozdziału 8. 

Recytujemy 

wieszykSowies

o bin ich froh. 

 

 

 

Uczniowie rozumieją 

wierszyk i potrafią 

powiedzie go z 

pamięci. 

 

 

podręcznik: 

zadanie  7 – 10 

materiały ćwiczeniowe:  

ćwiczenia 3 – 4  

 

płyta CD2, pacynka Thea, karty 

obrazkowe do rozdziału 8.,  

mała piłka, materiały do 

kopiowania - kartki z 

hasłami:wütend, glücklichfeige, 

mutig, fröhlich , nett,traurig 

 

 

Ćwiczymy, 

bawimy się i 

tworzymy. 

 

 

 

Uczniowie utrwalają 

poznany materiał 

leksykalny z zakresu – 

To ja, rozumieją 

bardzo krótki tekst ze 

słuchu, potrafią  

przeczytać bardzo 

krótki tekst, potrafią 

napisać bardzo krótkie 

zdania, potrafią 

przeprowadzić bardzo 

krótki dialog. 

 

podręcznik: 

zadanie 14 – 17 

materiały ćwiczeniowe:  

ćwiczenie 5 

 

płyta CD2, pacynka Thea, karty 

obrazkowe  

 

 

Moje dossier –  

Umiem 

wyrażać swoje 

uczucia i 

określać 

uczucia innych 

osób. 

 

Uczniowie potrafią 

wykonać zadania 

powtórzeniowe, uczą 

się dokumentować 

swoje postępy w nauce. 

 

materiały ćwiczeniowe:  

ćwiczenia 6 – 7  

Mein Dossier: zadanie 8 

 

płyta CD2, pacynka Thea, mała 

piłka,kredki 
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To jest łóżko, a 

to stół. 

 

 

 

Uczniowie rozumieją 

nazwy mebli i potrafią 

je powtórzyć. 

 

podręcznik: 
zadanie 1 – 3 

materiały ćwiczeniowe:  

ćwiczenie 1  

 

plakat MeinPuppenhaus, 

płyta CD2, płyta CD2 dla klasy 

pacynka Thea, karty obrazkowe: 

die Lampe, der Schrank, 

das Bett, der Tisch,  

der Schreibtisch,  das Regal,  

der Stuhl, der Sessel,  

rekwizyty -mebelki/zabawki,  

pudełko, chustka/szalik  

 

 

Die Lampe ist weiß. 

Der Schrank ist gelb. 

Das Bett ist braun.  

Der Tisch ist violett. 

Der Schreibtisch ist rot. 

Das Regal ist blau. 

Der Stuhl ist grün. 

Der Sessel ist schwarz. 

 

 

 

 

 

Mojekrzesłojest

białe. 

 

 

 

Uczniowie znają 

nazwy mebli i potrafią 

określić ich kolor, 

potrafią opowiedzieć 

historyjkę po polsku 

oraz zapamiętać i 

powtórzyć krótki 

wierszyk-wyliczankę. 

 

podręcznik: 

zadanie 4 – 6 

materiały ćwiczeniowe:  

ćwiczenia 2 – 4 

 

płyta CD2, pacynka Thea,  karty 

obrazkowe do rozdziału  9. 

 

 

Śpiewamypiose

nkę Meine 

Möbel. 

 

Uczniowie umieją 

zaśpiewać piosenkę, 

potrafią uzupełnić luki 

w tekście. 

 

podręcznik: 

zadanie 7 – 10 

materiały ćwiczeniowe:  

ćwiczenie 5 

 

płyta CD2, karty obrazkowe do 

rozdziału  9. 

 

Ćwiczymy, 

bawimy się i 

tworzymy. 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie utrwalają 

poznany materiał 

leksykalny z zakresu – 

Mój dom,  rozumieją 

bardzo krótki tekst ze 

słuchu, potrafią  

przeczytać bardzo 

krótki tekst, potrafią 

napisać bardzo krótkie 

zdania, potrafią 

przeprowadzić bardzo 

krótki dialog. 

 

 

podręcznik: 

zadanie 11 – 12 

materiały ćwiczeniowe:  

ćwiczenie 6 

 

płyta CD2, pacynka Thea,  

karty obrazkowe do rozdziału 

9., kosz/worek, rekwizyty – 

zabawki /mebelki 

Moje dossier – 

Umiem  

nazwać meble 

jakie znajdują 

się w moim 

pokoju , a także 

określić ich 

kolor. 

 

 

 

Uczniowie potrafią 

wykonać zadania 

powtórzeniowe, uczą 

się dokumentować 

swoje postępy w nauce. 

 

materiały ćwiczeniowe:  

ćwiczenia 7 – 8 

Mein Dossier: zadanie 9 

 

płyta CD2, pacynka Thea, 

pudełko, rekwizyty- 

zabawki/mebelki, 

szalik/chustka, kredki, flamastry 
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Bawimy się  

w kowboi 

i Indian. 

 

 

Uczniowie potrafią 

powtórzyć nazwy 

rekwizytów 

charakteryzujących 

przebranie Indianina i 

kowboja, potrafią 

odszyfrować nazwy 

rekwizytów. 

 

podręcznik: 

zadania 1–3 

materiały ćwiczeniowe:  

ćwiczenie 1 

 

plakat Cowboy- 

undIndianerparty 

płyta CD2, pacynka Thea, karty 

obrazkowe  do rozdziału 10. 

 

 

 

 

 

der Cowboyhut   

das Halstuch  

die Kiste  

das Messer  

die Pistole 

der Federschmuck  

das Stirnband 

das Lasso  

der Indianer  

die Indianerin 

 

Mam  lasso i 

kowbojski 

kapelusz. 

 

 

 

 

Uczniowie potrafią 

wymienić nazwy 

rekwizytów 

charakteryzujących 

strój kowboja i 

Indianina,  potrafią 

opowiedzieć historyjkę 

po polsku oraz 

powtórzyć krótką 

rymowankę. 

 

podręcznik: 

zadania 4–6 

materiały ćwiczeniowe:  

ćwiczenia 2 – 3 

 

płyta CD2, pacynka Thea, karty 

obrazkowe do rozdziału 8., 

chusta, rekwizyty 

Śpiewamy 

piosenkę Das 

Cowboylied. 

 

 

Uczniowie umieją 

zaśpiewać piosenkę, 

potrafią wykonać 

indiańską opaskę i 

pióropusz  według 

wzoru lub własnego 

pomysłu. 

podręcznik: 

zadania  7–8 

materiały ćwiczeniowe:  

 

płyta CD, pacynka Thea, karty 

obrazkowe, rekwizyty 

 

Ćwiczymy, 

bawimy się i 

tworzymy. 

 

 

 

 

 

Uczniowie utrwalają 

poznany materiał 

leksykalny z zakresu – 

Mój czas wolny, 

rozumieją bardzo 

krótki tekst ze słuchu, 

potrafią  przeczytać 

bardzo krótki tekst, 

potrafią napisać bardzo 

krótkie zdania, potrafią 

przeprowadzić  krótki 

dialog. 

 

 

podręcznik: 

zadania 9 – 10 

materiały ćwiczeniowe:  

ćwiczenia 6 – 7 

 

plakatCowboy- und 

Indianerparty 

 

płyta CD2, pacynka Thea 

 

Moje dossier – 

Potrafię nazwać 

przedmioty 

potrzebne w 

czasie zabawy 

w kowboi i 

Indian . 

 

 

 

Uczniowie potrafią 

wykonać zadania 

powtórzeniowe, uczą 

się dokumentować 

swoje postępy w nauce. 

materiały ćwiczeniowe:  

ćwiczenia 8 – 9 

 

Mein Dossier: zadanie 10 

 

płyta CD2, pacynka Thea, 

kredki, flamastry 
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Moja latarnia  Uczniowie poznają 

niemiecką tradycję 

związaną ze świętym 

Marcinem, potrafią 

wykonać latanię i 

zaśpiewać piosenkę  

IchgehemitmeinerLater

ne. 

 

podręcznik, płyta CD2, 

sznureczek i podgrzewacz, 

kartka z bloku rysunkowego, 

kredki, klej, nożyczki, papier 

kolorowy. 

 

Ich geh mit meiner 

Laterne 

und meine Laterne mit 

mir. 

Da oben leuchten die 

Sterne 

und unten da leuchten 

wir. 

Mein Licht ist aus  

ich gehe nach Haus 

rabimmelrabammelra 

bum 

 

 

A
d

v
en

t 

Mój kalendarz 

adwentowy. 

Uczniowie znają 

niemieckie zwyczaje 

związane z adwentem, 

potrafią wykonać 

kalendarz adwentowy. 

podręcznik, płyta CD1  dla 

klasy 1i płyta CD 1 dla klasy 2   

 

Advent, Advent  

ein Lichtlein brennt. 

Erst eins ,dann zwei, 

dann drei, dann vier. 

Dann steht das 

Christkind vor der Tür. 

 

W
ei

h
n

a
ch

te
n

 

 

A Mikołaj już, 

tuż-tuż. 

Uczniowie poznają 

niemieckie zwyczaje 

związane świętami 

Bożego Narodzenia, 

znają wierszyk 

Weihnachten, potrafią 

napisać list do 

Mikołaja. 

 

podręcznik,  płyta CD 2,  

płyta CD1 dla klasy 1, płyta 

CD1 dla klasy 2,  

wieniec adwentowy, kalendarz 

adwentowy,  zabawki lub karty 

obrazkowe z klasy 1 - rozdział 

3, z klasy 2 - rozdział 8 i klasy3 

-  rozdział 4 

 

Kommt schnell hinaus! 

Herr Nikolaus!  

Er geht herum, er klopft 

bum bum,  

schaut dort hinauf und 

da hinein,  

dann kommt er auch zu 

uns herein. 

 

O
st

er
n

 

  

 

Kolorowe 

pisanki – 

świąteczne 

rymowanki. 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie znają 

niemiecki zwyczaj 

szukania pisanek, 

potrafią powiedzieć 

krótki wierszyk i 

wykonać wielkanocny 

koszyczek według 

wzoru lub własnego 

pomysłu. 

 

podręcznik, płyta CD2,  

płyta CD2 dla klasy 1, płyta CD 

2 dla klasy 2, pacynka Thea, 

materiały potrzebne do 

wykonania  wielkanocnego 

koszyczka 

 

 

 

 

 

Viele Ostereier  

liegen unterm Busch, 

liegen unterm Busch, 

…..  muss sie suchen, 

husch, husch, husch, 

husch. 

das Osterkörbchen 

 

M
u

tt
er

ta
g

 

  

Święto mojej 

mamy. 

 

 

 

 

Uczniowie wiedzą, 

kiedy obchodzi się 

Dzień Matki w krajach 

niemieckiego obszaru 

językowego, potrafią 

powiedzieć wierszyk 

Heuteisteinfroher Tag, 

 i samodzielnie 

wykonać witraż. 

podręcznik, płyta CD2, 

materiały potrzebne do 

wykonania papierowego 

witraża, tekst wierszyka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heute ist ein froher 

Tag, 

heute ist ja Muttertag. 

Blumen blühen, Vögel 

singen, 

Kinder jubeln, tanzen, 

springen. 

Alle wollen groß und 

klein 

heut’ bei ihrer Mutter 

sein. 



T
h

ea
te

r
 

  

Czteryporyroku Uczniowie rozumieją 

treść scenariusza, 

potrafią rozpoznać 

bohaterów 

przedstawienia, podać 

ich imiona i nazwać 

potrzebne rekwizyty. 

 

podręcznik, płyta CD2, 

 pacynka Thea 

 

 

Tekst: Die vier 

Jahreszeiten 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie znają treść 

scenariusza i potrafią 

przeczytać swoje role. 

 

 

podręcznik, płyta CD2, pacynka 

Thea 

 

 

Przygotowuje-

my dekorację 

do naszego 

przedstawienia. 

 

Uczniowie 

samodzielnie wykonują 

elementy dekoracji i 

ćwiczą swoje role. 

 

materiały potrzebne do 

wykonania dekoracji  

 

 

 

Próba generalna 

przestawienia – 

Die vier 

Jahreszeiten 

 

 

 

Uczniowie znają swoje 

role na pamięć i 

potrafią je ładnie 

odegrać. 

 

rekwizyty 

 

Przedstawienie 

pod tytułem 

Die vier 

Jahreszeiten 

 

 

Występ przed kolegami 

i koleżankami, 

nauczycielami i 

rodzicami. 

 

 

 

Rozdział Treści programowe Wymagania programowe 

 

Advent, Weih-

nachten 

 

 

Zwyczaje adwentowe i 

bożonarodzeniowe 

w krajach niemieckiego 

obszaru językowego 

 

Uczeń: 

• zna niemieckie zwyczaje związane z adwentem, 

• zna wiersz Advent, Advent i potrafi go wyrecytować, 

• rozumie nazwy składników potrzebnych do 

wykonania cynamonowych kulek, 

• rozumie przepis na ciasteczka. 

 

 

Karneval 

 

Zwyczaje karnawałowe  

w krajach niemieckiego 

obszaru językowego 

 

Uczeń: 

 potrafi zaśpiewać piosenkę Karneval i wykonać maskę 

karnawałową według wzoru lub własnego pomysłu. 



 

Ostern 

 

Zwyczaje wielkanocne 

w krajach niemieckiego 

obszaru językowego 

 

Uczeń: 

 zna zwyczaj szukania pisanek schowanych przez 

zająca wielkanocnego, 

 potrafi zaśpiewać piosenkę Buntes Osterei, 

 potrafi wykonać kurczątko wielkanocne według 

wzoru lub własnego pomysłu. 

 

Muttertag 

 

Dzień Matki w krajach 

niemieckiego obszaru 

językowego 

 

Uczeń: 

 wie, kiedy obchodzi się Dzień Matki w krajach 

niemieckiego obszaru językowego, 

 potrafi powiedzieć wierszyk Muttertag i samodzielnie 

wykonać laurkę na Dzień Matki. 

 

 

 


