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Rozdział 

 

Treści programowe 

 

Wymagania programowe 

 

1. Wohin 

gehst du? 

 

Nazwy miejsc  

i instytucji 

publicznych 

 

 Uczeń: 

 rozumie ze słuchu treść historyjki, 

 potrafi opowiedzieć po polsku, o czym jest historyjka,  

 zna nazwy miejsc, do których chętnie chodzi, 

 potrafi poprawnie wymówić nowe zwroty, 

 rozumie pytanie Wohin gehst du? i potrafi na nie 

odpowiedzieć, 

 potrafi dopasować podpis do obrazka, 

 potrafi dopasować wypowiedź do sytuacji przedstawionej na 

ilustracji, 

 rozumie bardzo krótki dialog ze słuchu i potrafi wybrać 

prawidłowe informacje, 

 rozumie i zna tekst piosenki i potrafi ją zaśpiewać, 

 potrafi bawić się i współdziałać w grupie, 

 umie wymawiać sylaby, 

 rozumie bardzo krótki tekst ze słuchu i potrafi go przeczytać, 

 umie napisać zdanie po śladzie, 

 potrafi dobrać odpowiednią wypowiedź do sytuacji przedstawionej 

na ilustracji, 

 umie dokonać samooceny – Mein Dossier. 

 

2. In der Schule Nazwy czynności 

wykonywanych  

w szkole 

 Uczeń: 

 rozumie ze słuchu treść historyjki, 

 potrafi opowiedzieć po polsku, o czym jest historyjka, 

 zna nazwy czynności wykonywanych w szkole, 

 potrafi poprawnie wymówić nowe zwroty, 

 rozumie pytanie Was machst du in der Schule? i potrafi na nie 

odpowiedzieć, 

 potrafi połączyć podpis z obrazkiem, 

 potrafi dopasować wypowiedź do sytuacji przedstawionej na 

ilustracji, 

 umie rozpoznać nazwy czynności wykonywanych w szkole – 

Pantomime, 

 potrafi samodzielnie wykonać pracę projektową – Lesezeichen, 

 rozumie i zna tekst piosenki, potrafi ją zaśpiewać, 

 potrafi bawić się i współdziałać w grupie, 

 rozumie bardzo krótki tekst ze słuchu i potrafi go przeczytać, 

 umie napisać zdanie po śladzie, 

 potrafi dobrać odpowiednią wypowiedź do sytuacji przedstawionej 

na ilustracji, 

 umie dokonać samooceny – Mein Dossier. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Rozdział 

 

Treści programowe 

 

Wymagania programowe 

  

 3. Meine   

     Kleider 

 

Nazwy części garderoby 
  

         Uczeń: 

 rozumie ze słuchu treść historyjki, 

 potrafi opowiedzieć po polsku, o czym jest historyjka,  

 zna nazwy części garderoby i nazwy kolorów, 

 potrafi poprawnie wymówić nowe słowa, 

 rozumie pytania: Wie ist die Bluse / der Rock /…? i potrafi  

na nie odpowiedzieć, 

 potrafi połączyć ilustrację z podpisem, 

 potrafi pokolorować obrazek zgodnie z opisem, 

 rozumie i zna tekst piosenki, potrafi ją zaśpiewać, 

 rozumie krótkie wypowiedzi i na ich podstawie potrafi 

dokończyć ilustracje,  

 potrafi bawić się i współdziałać w grupie, 

 rozumie bardzo krótki tekst ze słuchu i potrafi go 

przeczytać, 

 umie napisać zdanie po śladzie, 

 rozumie krótkie wypowiedzi i na ich podstawie potrafi 

wykonać ilustracje, 

 umie dokonać samooceny – Mein Dossier. 

 

4. Im Zoo 

 

Nazwy egzotycznych zwierząt 

w zoo 

  

Uczeń: 

 rozumie ze słuchu treść historyjki, 

 potrafi opowiedzieć po polsku, o czym jest historyjka,  

 zna nazwy egzotycznych zwierząt, 

 potrafi poprawnie wymówić nowe słówka, 

 rozumie pytanie Was ist das? i potrafi na nie 

odpowiedzieć, stosując poznane nazwy zwierząt, 

 potrafi samodzielnie wykonać pracę projektową –  

Zoo-Tiere, 

 potrafi połączyć podpis z obrazkiem, 

 zna liczebniki do 12, 

 rozumie i zna tekst piosenki, potrafi ją zaśpiewać, 

 potrafi bawić się i współdziałać w grupie, 

 rozumie ze słuchu bardzo krótki tekst i potrafi go 

przeczytać,  

 umie napisać zdanie po śladzie,  

 potrafi dobrać odpowiednią wypowiedź do sytuacji 

przedstawionej na ilustracji, 

  umie dokonać samooceny – Mein Dossier. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 

 

Treści programowe 

 

Wymagania programowe 

 

5. In der Küche 

 

Nazwy artykułów 

spożywczych, których używa 

się do pieczenia ciasta 

  

         Uczeń: 

 rozumie ze słuchu treść historyjki, 

 potrafi opowiedzieć po polsku, o czym jest historyjka, 

 zna nazwy artykułów spożywczych potrzebnych do 

pieczenia ciasta, 

 potrafi prawidłowo wymówić nowe słówka, 

 rozumie pytanie Was brauchst du? i potrafi na 

nie odpowiedzieć, używając poznanego 

słownictwa, 

 potrafi uzupełnić w wyrazach litery/sylaby, 

 potrafi połączyć podpis z obrazkiem, 

 rozumie i zna tekst piosenki, potrafi ją zaśpiewać, 

 potrafi bawić się i współdziałać w grupie, 

 rozumie ze słuchu bardzo krótki tekst i potrafi go 

przeczytać,  

 umie napisać zdanie po śladzie, 

 rozumie krótkie wypowiedzi i na ich podstawie potrafi 

wykonać ilustracje, 

 umie dokonać samooceny – Mein Dossier. 



 

6. Obst     

    und   

    

Gemüse 

 

Nazwy warzyw i owoców 
Uczeń: 

 rozumie ze słuchu treść historyjki, 

 potrafi opowiedzieć po polsku, o czym jest historyjka,  

 zna nazwy owoców i warzyw, 

 potrafi prawidłowo wymówić nowe słówka, 

 rozumie pytanie Was isst du gern? i potrafi na nie 

odpowiedzieć, używając poznanych nazw owoców  

i warzyw, 

 potrafi rozpoznać na zdjęciu ukryte owoce i 

warzywa oraz zaznaczyć ich nazwy na liście, 

 zna kolory i potrafi pokolorować obrazek zgodnie  

z opisem, 

 potrafi napisać nazwy owoców i warzyw po śladzie, 

 rozumie tekst piosenki i potrafi ją zaśpiewać, dodając 

nowe nazwy owoców i warzyw, 

 potrafi bawić się i współdziałać w grupie, 

 rozumie ze słuchu bardzo krótki tekst i potrafi 

samodzielnie go przeczytać,  

 umie napisać zdanie po śladzie, 

 potrafi rozwiązać krzyżówkę obrazkową, 

 potrafi wybrać odpowiednią wypowiedź do sytuacji 

przedstawionej na ilustracji, 

 umie dokonać samooceny – Mein Dossier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 

 

Treści programowe 

 

Wymagania programowe 



 

7. Auf dem 

Spielplatz 

 

Nazwy czynności 

wykonywanych na placu 

zabaw 

 

Uczeń: 

 rozumie ze słuchu treść historyjki, 

 potrafi opowiedzieć po polsku, o czym jest historyjka, 

 zna nazwy czynności wykonywanych na placu zabaw, 

 potrafi prawidłowo wymówić nowe zwroty, 

 rozumie pytanie Was machst du auf dem Spielplatz? 

 i potrafi na nie odpowiedzieć, 

 potrafi tworzyć wypowiedź, dodając nowy element – 

Kettenübung, Kofferpacken, 

 umie pokazać czynności wykonywane na placu zabaw – 

Pantomime, 

 rozumie ze słuchu krótką scenkę i potrafi wyszukać 

w niej potrzebne informacje, 

 potrafi rozpoznać, który podpis pasuje do obrazka,  

a który nie, 

 rozumie i zna tekst piosenki, potrafi ją zaśpiewać, 

 potrafi bawić się i współdziałać w grupie, 

 rozumie ze słuchu bardzo krótki tekst i potrafi go 

samodzielnie przeczytać, 

 umie napisać zdanie po śladzie, 

 potrafi dobrać odpowiednią wypowiedź do sytuacji 

przedstawionej na ilustracji, 

 umie dokonać samooceny – Mein Dossier. 

 

8. Meine 

Haustiere 

 

Nazwy zwierząt domowych 
Uczeń: 

 rozumie ze słuchu treść historyjki, 

 potrafi opowiedzieć po polsku, o czym jest historyjka, 

 zna nazwy zwierząt domowych, 

 potrafi prawidłowo wymówić nowe słówka, 

 rozumie pytanie Was ist das? i potrafi na nie 

odpowiedzieć, używając poznanych nazw zwierząt, 

 rozumie pytanie Wie heißt dein Tier? i potrafi 

na nie odpowiedzieć, 

 potrafi połączyć rysunek z podpisem, 

 potrafi czytać nazwy zwierząt z ruchu warg – Lippenlesen, 

 potrafi odszukać nazwy zwierząt w „sałatce wyrazowej”  

i napisać rozwiązanie, 

 rozumie i zna tekst piosenki, potrafi ją zaśpiewać, 

 potrafi przyporządkować nazwy zwierząt 

odpowiednim kategoriom, 

 potrafi uzupełnić litery w nazwach zwierząt, 

 potrafi zrozumieć ze słuchu nazwy zwierząt i odszukać 

te zwierzęta na zdjęciu, 

 potrafi bawić się i współdziałać w grupie, 

 rozumie ze słuchu bardzo krótki tekst i potrafi 

samodzielnie go przeczytać,  

 potrafi pokolorować zwierzęta zgodnie z opisem, 

 umie napisać zdanie po śladzie, 

 potrafi wybrać odpowiednią wypowiedź do sytuacji 

przedstawionej na ilustracji, 

 umie dokonać samooceny – Mein Dossier. 

 



 

Rozdział 

 

Treści programowe 

 

Wymagania programowe 

 
9. Zu Hause 

 

Nazwy czynności 

wykonywanych w domu 

 

Uczeń: 

 rozumie ze słuchu treść historyjki, 

 potrafi opowiedzieć po polsku, o czym jest historyjka, 

 zna nazwy czynności wykonywanych w domu, 

 potrafi prawidłowo wymówić nowe zwroty, 

 rozumie pytanie Was machst du hier? / Was machst du zu 

Hause? i potrafi na nie odpowiedzieć, stosując poznane 

zwroty, 

 potrafi rozwiązać szyfrogram, 

 umie pokazać czynności wykonywane w domu – 

Pantomime, 

 rozumie ze słuchu krótki opis pokoju i potrafi wyszukać w 

tym opisie potrzebne informacje, 

 potrafi dopasować podpis do obrazka, 

 potrafi napisać wyrazy po śladzie, 

 potrafi wybrać podpis pasujący do obrazka, 

 rozumie i zna tekst piosenki, potrafi ją zaśpiewać, 

 potrafi bawić się i współdziałać w grupie, 

 rozumie ze słuchu bardzo krótki tekst i potrafi go 

samodzielnie przeczytać  

 umie napisać zdanie po śladzie, 

 potrafi dopasować do siebie sylaby, 

 potrafi uzupełnić wypowiedzi na podstawie ilustracji, 

 umie dokonać samooceny – Mein Dossier. 
 

10. In der 

Lego-Stadt 

 

Nazwy środków transportu 
 

Uczeń: 

 rozumie ze słuchu treść historyjki, 

 potrafi opowiedzieć po polsku, o czym jest historyjka, 

 zna nazwy środków transportu, 

 potrafi prawidłowo wymówić nowe zwroty, 

 rozumie pytanie Wo ist der Zug / die Straßenbahn /…? 

 i potrafi na nie odpowiedzieć, 

 potrafi rozpoznać kontury środków transportu i podać 

ich nazwy, 

 zna kolory i potrafi pokolorować obrazek zgodnie  

z opisem, 

 rozumie i zna tekst piosenki, potrafi ją zaśpiewać, 

 potrafi bawić się i współdziałać w grupie, 

 umie wymawiać i wyklaskać sylaby, 

 potrafi uzupełnić litery w nazwach środków lokomocji, 

 rozumie ze słuchu bardzo krótki tekst i potrafi go 

samodzielnie przeczytać, 

 umie napisać zdanie po śladzie, 

 potrafi wybrać odpowiednią wypowiedź do sytuacji 

przedstawionej na ilustracji, 

 umie dokonać samooceny – Mein Dossier. 

 

 



 

 

 

 

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. 

 

 


