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Rozdział 

 
Treści programowe Wymagania programowe 

1. Ich bin Theo Proste zwroty 
grzecznościowe, 

przedstawianie się 

Uczeń: 
      rozumie historyjkę ze słuchu,  

       potrafi opowiedzieć po polsku, o czym jest    

       historyjka,  

      zna kilka niemieckich imion, 

  potrafi przywitać i pożegnać swoich rówieśników 

oraz osobę dorosłą, 

      potrafi prawidłowo wymówić nowe zwroty, 

  rozumie pytanie Wer bist du? i potrafi na nie 
odpowiedzieć, 

      potrafi wybrać i podać właściwy podpis, 
  rozumie i zna tekst piosenki Guten Morgen i potrafi 

ją zaśpiewać, 

      potrafi bawić się i współdziałać w grupie, 

      umie wymawiać i wyklaskać sylaby, 
      potrafi samodzielnie wykonać pracę projektową 

Visitenkarte, 

      potrafi samodzielnie przeczytać bardzo krótki tekst, 

      umie dokonać samooceny – Mein Dossier. 

2. Meine Familie Identyfikowanie  

i przedstawianie 

członków rodziny 

Uczeń: 
      rozumie historyjkę ze słuchu, 
  potrafi opowiedzieć po polsku, o czym jest 

historyjka, 

      zna nazwy członków rodziny, 

      potrafi prawidłowo wymówić nowe zwroty, 
  rozumie pytanie Wer ist das? i potrafi na nie 

odpowiedzieć, 
      potrafi przyporządkować podpisy do ilustracji, 
    potrafi wykonać pracę projektową i przedstawić   
       swoją rodzinę, 
       rozumie i zna tekst piosenki Meine Familie oraz 

potrafi ją zaśpiewać, 
      potrafi się bawić i współdziałać w grupie, 
      potrafi samodzielnie przeczytać bardzo krótki 
tekst, 
      umie dokonać samooceny – Mein Dossier. 

3. Meine 

Spielsachen 

Nazwy zabawek Uczeń: 
      rozumie historyjkę ze słuchu,  

       potrafi opowiedzieć po polsku, o czym jest   

       historyjka, 
      zna nazwy zabawek, 
      potrafi prawidłowo wymówić nowe słówka, 

      potrafi odczytać wyrazy z ruchu warg, 
      rozumie pytania Was ist das?, Wo ist mein 
/meine…?,  

 Wo bist du? i potrafi na nie odpowiedzieć, 

 
 



                  rozumie i zna tekst piosenki Wo ist mein 
Monster?   
                i potrafi ją zaśpiewać,  
                potrafi wyklaskać sylaby,  
                potrafi przyporządkować podpisy do ilustracji, 

      potrafi bawić się i współdziałać w grupie, 

  rozumie bardzo krótki tekst ze słuchu i potrafi 

dopasować informacje w nim zawarte do obrazków, 
      potrafi samodzielnie przeczytać bardzo krótki 
tekst, 
      potrafi samodzielnie wykonać pracę projektową, 

      umie dokonać samooceny – Mein Dossier. 

 

4. Farben Nazwy kolorów Uczeń: 
      rozumie historyjkę ze słuchu, 
    potrafi opowiedzieć po polsku, o czym jest   

       historyjka, 

                zna nazwy kolorów i potrafi je rozpoznać, 

      potrafi prawidłowo wymówić nowe słówka, 
  rozumie pytanie Wie ist das? i potrafi na nie 

odpowiedzieć, używając nazw zabawek, 
      rozumie i zna tekst piosenki Farben i potrafi ją 

zaśpiewać, 

      potrafi bawić się i współdziałać w grupie, 

  rozumie bardzo krótki tekst ze słuchu i potrafi 
pokolorować obrazek zgodnie z instrukcją, 

      potrafi samodzielnie przeczytać bardzo krótki 
tekst, 
      umie dokonać samooceny – Mein Dossier. 

5.  Zahlen Określanie ilości/liczby, 
pytanie o ilość 

Uczeń: 
      rozumie historyjkę ze słuchu, 

     potrafi opowiedzieć po polsku, o czym jest   

       historyjka, 
      zna nazwy liczebników 1–10, 
      potrafi prawidłowo wymówić nowe słówka, 

      rozumie nazwy liczebników ze słuchu, 
      potrafi przyporządkować podpisy do ilustracji, 
  potrafi przeczytać i powtórzyć z pamięci tekst 

wyliczanki, 

  potrafi wykonać bardzo proste działanie 

matematyczne, 
  rozumie i zna tekst piosenki Eins, zwei – Papagei 

oraz potrafi ją zaśpiewać, 
      potrafi bawić się i współdziałać w grupie, 
      potrafi samodzielnie przeczytać bardzo krótki 

tekst, 

       potrafi przepisać wyrazy, 

      umie dokonać samooceny – Mein Dossier. 

 

 
 



6. Was spielst 

du? 

Nazwy gier i zabaw oraz 

czynności wykonywanych 

w czasie wolnym 

Uczeń: 
      rozumie historyjkę ze słuchu, 

    potrafi opowiedzieć po polsku, o czym jest   

       historyjka, 

  zna nazwy gier i zabaw oraz czynności 
wykonywanych w czasie wolnym, 

      potrafi prawidłowo wymówić nowe słówka, 
  rozumie pytanie Was spielst du? i potrafi na nie 

odpowiedzieć, używając poznanego słownictwa, 

      potrafi nazwać swoją ulubioną grę lub zabawę, 
  potrafi wyszukać nazwy gier i zabaw, 
      rozumie tekst piosenki In der Freizeit i potrafi ją 

zaśpiewać, 

      potrafi bawić się i współdziałać w grupie, 
  umie pokazać czynności wykonywane w czasie 

wolnym – Pantomime, 
      potrafi wyklaskać sylaby, 
      rozumie bardzo krótki tekst ze słuchu, 

      potrafi samodzielnie przeczytać bardzo krótki 

tekst, 

      potrafi przepisać proste zdania, 

      umie dokonać samooceny – Mein Dossier. 

7. Ich mag 

Kuchen 
Nazwy artykułów 

spożywczych 

Uczeń: 
      rozumie historyjkę ze słuchu, 

    potrafi opowiedzieć po polsku, o czym jest   

       historyjka, 

  zna nazwy kilku artykułów spożywczych, potraw  

i napojów,  

       potrafi przyporządkować zdania do ilustracji, 

      potrafi prawidłowo wymówić nowe zwroty, 

  rozumie pytanie Was magst du? i potrafi na nie 
odpowiedzieć, 

      potrafi powiedzieć, czego nie lubi, 
      potrafi rozpoznać kategorie wyrazów, 

  rozumie i zna tekst piosenki Pudding mag ich nicht 

oraz potrafi ją zaśpiewać, 

       potrafi podpisać wybrane produkty i napoje,  

potrafi przepisać wyrazy i proste zdania, 

      potrafi bawić się i współdziałać w grupie, 
      potrafi samodzielnie przeczytać bardzo krótki 
tekst, 

 umie dokonać samooceny – Mein Dossier. 



8. Was tut dir 

weh? 
Nazwy części ciała Uczeń: 

      rozumie historyjkę ze słuchu, 

    potrafi opowiedzieć po polsku, o czym jest   

       historyjka, 

      zna nazwy wybranych części ciała, 

      potrafi prawidłowo wymówić nowe słówka, 

       potrafi przyporządkować ilustracje do podpisów, 

  rozumie pytanie Was tut dir weh? i potrafi na nie 

odpowiedzieć, używając poznanych  nazw części 

ciała, 

      rozpoznaje nazwy części ciała, które występują 

podwójnie, 

      potrafi rozpoznać na obrazku  konkretną 

dolegliwość 

i wkazać jej właściwą nazwę,  

 
 

        rozumie i zna tekst piosenki Mein Kopf tut weh 
i potrafi ją zaśpiewać, 

  potrafi zrozumieć ze słuchu nazwy dolegliwości, 

       zna wyliczankę i potrafi ją zilustrować,  

      potrafi bawić się i współdziałać w grupie –  

       wykonuje zadanie projektowe Unsere Hände, 

      potrafi samodzielnie przeczytać bardzo krótki 

tekst,  

       potrafi przepisać proste zdania, 
      umie dokonać samooceny – Mein Dossier. 
 9. Schulsachen Nazwy  

przyborów 

szkolnych 

Uczeń: 
      rozumie historyjkę ze słuchu, 

     potrafi opowiedzieć po polsku, o czym jest   

       historyjka, 

      zna nazwy wybranych  przyborów szkolnych, 

      potrafi prawidłowo wymówić nowe słówka, 

  rozumie pytanie Was ist das? i potrafi na nie 

odpowiedzieć, stosując poznane nazwy przyborów 

szkolnych, 
      potrafi wyklaskać sylaby, 
      potrafi przyporządkować podpisy do ilustracji, 

      potrafi rozpoznać kategorie wyrazów, 

      potrafi wybrać podpis pasujący do obrazka, 

  rozumie i zna tekst piosenki Wo ist mein Bleistift? 

oraz potrafi ją zaśpiewać, 
      potrafi bawić się i współdziałać w grupie, 
      potrafi samodzielnie przeczytać bardzo krótki 

tekst, 

      rozumie krótki tekst i potrafi na jego podstawie   

       wykonać zadanie – pokolorować przybory 

szkolne, 

      umie dokonać samooceny – Mein Dossier. 



10. In der 
Freizeit 

Nazwy czynności 
wykonywanych w czasie 
wolnym 

Uczeń: 
      rozumie historyjkę ze słuchu, 
    potrafi opowiedzieć po polsku, o czym jest   

       historyjka, 

  zna nazwy czynności wykonywanych w czasie 

wolnym, 
      potrafi prawidłowo wymówić nowe zwroty, 
  rozumie pytanie Was machst du? i potrafi na nie 

odpowiedzieć, stosując poznane zwroty, 

       potrafi przyporządkować zdania do ilustracji, 

      potrafi wybrać obrazek pasujący do podpisu, 

      rozumie i zna tekst piosenki Ich spiele i potrafi ją 

zaśpiewać, 
      potrafi bawić się i współdziałać w grupie, 
      potrafi identyfikować odgłosy i zaznaczyć 

odpowiadający im obrazek, 

      potrafi samodzielnie przeczytać bardzo krótki 

tekst, 

  potrafi przepisać proste zdania, 

umie dokonać samooceny – Mein Dossier. 

Weihnachten Zwyczaje adwentowe  

i bożonarodzeniowe  

w krajach niemieckiego 

obszaru językowego 

Uczeń: 
      zna niemieckie zwyczaje związane z Bożym 

Narodzeniem, 

  zna piosenkę Niklaus, Niklaus, huckepack  

i potrafi ją zaśpiewać, 

      potrafi samodzielnie wykonać miniprojekt 
Der Weichnachtsbaum, 

  potrafi przeczytać krótki tekst. 

Ostern Zwyczaje wielkanocne  

w krajach niemieckiego 

obszaru językowego 

Uczeń: 
  zna zwyczaj szukania pisanek chowanych przez 

zająca wielkanocnego, 

      zna i potrafi zaśpiewać piosenkę Ostern, 
      zna i potrafi powiedzieć wierszyk Osterhase, 
  potrafi wykonać kartkę świąteczną i zajączka 

wielkanocnego według wzoru lub własnego 

pomysłu. 

 

 


