
 

 
 
 

 
 

Plan wynikowy 
do podręcznika i książki ćwiczeń Hallo Anna 1 

 
 Proponowany plan wynikowy przygotowany został dla nauczycieli języka niemieckiego pracujących z 
podręcznikiem i książką ćwiczeń Hallo Anna 1, którzy realizują program nauczania w wymiarze 2 godzin 
tygodniowo. 
W planie przewidziano 73 godziny do realizacji w trakcie roku szkolnego, w tym 15 godzin przeznaczonych 
na dodatek: Feste und Feiertage. 
 
Plan wynikowy zawiera:  

 nazwę rozdziału (Lektion) i kręgu tematycznego,  

 temat lekcji w języku polskim i niemieckim,  

 cele lekcji,  

 materiał nauczania znajdujący się w podręczniku oraz książce ćwiczeń Hallo Anna 1,  

 materiały pomocnicze potrzebne do realizacji lekcji,  

 liczbę godzin. 
 
Nauczyciele mający do dyspozycji większą liczbę godzin mogą zmodyfikować zaproponowany plan wyniko-
wy, korzystając ze wskazówek dydaktyczno-metodycznych oraz programu nauczania. 
 
Pierwszy tom kursu Hallo Anna przygotowany został z myślą o uczniach, którzy w wieku sześciu lub siedmiu 
lat rozpoczynają naukę w szkole podstawowej i uczą się czytać i pisać w języku ojczystym. Wiąże się z tym 
rezygnacja z wymogu czytania i pisania w języku obcym w początkowej fazie nauki. Dlatego też 
sprawnościami wiodącymi w pierwszym roki nauki są rozumienie ze słuchu i mówienie. 

Główna bohaterka kursu Anna oraz jej przyjaciele ze szkoły towarzyszą polskim uczniom w nauce słownic-
twa i zwrotów oraz przybliżają im niemieckie realia. 

Zaproponowany w podręczniku i książce ćwiczeń materiał, w tym też gry, zabawy i ćwiczenia, uwzględniają 
predyspozycje i potrzeby dzieci w pierwszych klasach szkoły podstawowej. 

Dodatkowymi elementami, które uprzyjemniają dzieciom naukę i motywują do poznawania języka niemiec-
kiego, są zabawne komiksy i sztuczki, wesołe zdjęcia zwierząt, wycinanki i naklejki oraz skoczne piosenki 
śpiewane przez niemieckie dzieci. 

Ważnym elementem nauczania jest konsekwentne powtarzanie i utrwalanie poznanego słownictwa oraz 
zwrotów. Służą temu między innymi zajęcia powtórzeniowe, które nauczyciel może przeprowadzić po reali-
zacji każdego kręgu tematycznego – każdego z 8 rozdziałów zaproponowanych w kursie Hallo Anna. Pod-
czas tych lekcji nauczyciele mogą zachęcić dzieci do samodzielnego ocenienia własnych umiejętności i 
wprowadzić zaproponowany w książce ćwiczeń słowniczek obrazkowy: Das kann ich! Słowniczek obrazkowy 
umożliwia także rodzicom włączenie się w proces edukacyjny dzieci. 
 
Życzę nauczycielom, aby praca z kursem Hallo Anna była dla nich przyjemnością, a zaproponowany poniżej 
plan wynikowy pomógł im w organizacji pracy dydaktycznej. 

 
Katarzyna Sroka 

 
Katarzyna Sroka – nauczycielka metodyki i dydaktyki języka niemieckiego edukacji wczesnoszkolnej,  

lektor oraz opiekun praktyk studenckich w NKJO we Wrocławiu  
 

 

 



2 

 

HALLO ANNA – język niemiecki dla klas I–III szkoły podstawowej 
 

 

Temat 
Cele nauczania 

Uczeń zna, wie, umie, potrafi 

Materiał nauczania 
Materiały pomocnicze 

Liczba 
godzin Podręcznik Książka ćwiczeń 

Einstiegslektion: Hallo, ich bin Anna  
Rozdział wprowadzający: Poznajemy główną bohaterkę i jej otoczenie 

4 

1. Ich bin Anna 
 Oto główna bohaterka 

 przedstawić się (4) 
 zapytać koleżankę/kolegę o imię (5/6) 
 narysować siebie (2,3 ) 

Struktury aktywne:  Ich bin… 
Und du? 

 str. 4  str. 4  odtwarzacz CD 
 płyta CD 1.2 
 miękka piłka 
 plastikowa butelka 
 kłębek wełny 
 materiały do kopiowania (1) 

1 

2. Hallo Anna, Hallo Benno! 
 Cześć Anno, cześć Benno! 

 przywitać się z kolegami z klasy (2/3) 
 zaśpiewać piosenkę: Hallo Anna, Hallo Benno   (4/5/6) 

Struktury aktywne:  Hallo! 

str. 5   odtwarzacz CD 
 płyta CD 1.3–6 
 

1 

3. Guten Morgen, Frau Kamm! 
 Dzień dobry pani! 
 Tschüss und auf Wiedersehen! 
 Cześć i do widzenia! 

 przywitać się i pożegnać w różnych porach dnia (2/3/4) 
 przywitać się i pożegnać z rówieśnikami i osobami dorosłymi  (5/6) 
 wyciąć i ułożyć obrazki we właściwej kolejności 
 poprowadzić linię, nie odrywając ręki od kartki 

Struktury aktywne:  Guten Morgen! 
 Guten Tag! 
 Tschüss! 
 Auf Wiedersehen! 

str. 6 
str. 7 

str. 5–6 
str. 7 

 odtwarzacz CD 
 płyta CD 1.7–9 
 ilustracje przedstawiające słońce 

w różnych porach dnia ( poranek i 
południe) 

 nożyczki 

2 

Lektion 1: Guten Morgen, guten Tag  
Rozdział 1: Dzień dobry – formy powitania i pożegnania 

6 

1. Aaaa! Oooo! Mmm!  wyrazić swoje emocje za pomocą różnych zwrotów oraz mowy ciała 
(2/3/4/5/6) 

 dokończyć rysunki 
 połączyć rysunki z ilustracjami 

str. 8–9 str. 12  odtwarzacz CD 
 płyta CD 1.10–11 

1 

2. Spiele 
 Gry i zabawy językowe 

 przedstawić się i zapytać innych o imię  (5/6) 
 przywitać się i pożegnać z innymi osobami (2/3/4) 
 zaznaczyć odpowiednie ilustracje na podstawie usłyszanego tekstu  
 rozpoznać bohaterów książki na podstawie ich cienia 
 znaleźć różnice pomiędzy dwoma obrazkami  
 eksperymentować  
 zgodnie bawić się z rówieśnikami 

str. 10 
str. 11 
str. 12 

str. 8 
str. 9 
str. 10 
str. 13 

 piłka 
 chusta  
 odtwarzacz CD 
 płyta CD 1.12 
 maskotki, pluszowe zwierzątka 

2 

3. Guten Morgen und hallo  
 Piosenka 

 zaśpiewać piosenkę (4/5/6) 
 wykonać odpowiednie gesty ilustrujące śpiewaną piosenkę (2/3) 

str. 13 str. 11 
 

 odtwarzacz CD 
 płyta CD 1.13–15 

1 
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Temat 
Cele nauczania 

Uczeń zna, wie, umie, potrafi 

Materiał nauczania 
Materiały pomocnicze 

Liczba 
godzin Podręcznik Książka ćwiczeń 

 połączyć podobne rysunki 

4.  Scherz-Zoo und Humor-Labor 
 Wesołe zoo i komiks 

 powiedzieć, jak przedstawiają, witają i żegnają się zwierzęta na 
zdjęciach w podręczniku (2/3) 

 wskazać ilustracje w komiksie 
 odegrać role (4/5/6) 

str. 14 
str. 15 

  maskotki, pluszowe zwierzątka, 
pacynki 

 odtwarzacz CD 
 płyta CD 1.16 

1 

5.  Wiederholung: Stationen 
 Powtórzenie materiału  

 przedstawić się (2/3) 
 zapytać o imię inne osoby (5/6) 
 przywitać się i pożegnać w różnych porach dnia (2/3/4/5/6) 

Słownictwo i struktury aktywne: Hallo! 
 Guten Morgen! 
 Guten Tag! 
 Tschüss! 
 Auf Wiedersehen! 
 Du ... 
 Ich ... 
 Ich bin … 
 Ja. 
 Nein. 

 Das kann ich! 
str. 14–15  

 kartoniki z numerem stacji 
 karty pracy – polecenia na 

poszczególnych stacjach 
 karty odpowiedzi 
 przybory szkolne 

1 

Lektion 2: Meine Klasse 1a  
Rozdział 2: Moja klasa 1a – moi koledzy z klasy 

7 

1.  Meine Klasse  
Moja klasa 

 nazwać uczniów z klasy Anny 
 wkleić naklejki w odpowiednim miejscu 
 zagrać w grę planszową 
 pokolorować rysunki 
 zgodnie bawić się z rówieśnikami 

str. 16 
str. 19 
str. 18 Kitzelspiel 

str. 16 
str. 17 
 

 odtwarzacz CD 
 płyta CD 1.18 
 plakat z dziećmi z klasy Anny 
 pionki i kostki do gry planszowej 
 chusta do zakrycia oczu 
 materiały do kopiowania (2) 

2 

2.  Wer ist nicht da? 
 Kogo nie ma? 

 powiedzieć, kto jest obecny, a kogo nie ma 
 odszukać bohaterów na ilustracji i nazwać ich 
 wysłuchać nagrania i zaznaczyć, kto jest obecny, a kto nie 
 wykonać „czarodziejską sztuczkę” i powiedzieć zaklęcie w języku 

niemieckim 

str. 17 
str. 18 Ratespiel  
str. 20 

str. 18 
str. 21 
 

 odtwarzacz CD 
 płyta CD 1.19  
 płyta CD 1.20 
 plakat 
 5 monet do sztuczki 
 pelerynka / różdżka czarodzieja 

2 

3.  Jetzt sind wir alle da! 
 Wszyscy razem! 

 zaśpiewać piosenkę (2/3/4/5/6/) 
 wyciąć fragmenty rysunku i ułożyć z nich całość 

str. 21 str. 19 
str. 20 

 odtwarzacz CD 
 płyta CD 1.21–23 

1 

4.  Scherz-Zoo und Humor-Labor  
 Wesołe zoo i komiks 

 wyrazić, co mogłyby powiedzieć zwierzęta przedstawione na zdjęciach  
w podręczniku 

 przedstawić zwierzęta lub swoje maskotki 

str. 22 
str. 23 

  odtwarzacz CD 
 płyta CD 1.24 
 zdjęcia zwierząt 
 maskotki, pluszowe zwierzątka 

1 
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Temat 
Cele nauczania 

Uczeń zna, wie, umie, potrafi 

Materiał nauczania 
Materiały pomocnicze 

Liczba 
godzin Podręcznik Książka ćwiczeń 

 

5.  Wiederholung: Stationen 
 Powtórzenie materiału 

 przedstawić inne osoby (4) 
 powiedzieć, kto jest obecny, a kogo nie ma (2/3) 
 zapytać, kto jest obecny, a kogo nie ma (5/6) 

Słownictwo i struktury aktywne: Das ist ... 
 Das sind … 
 Ich bin da. 
 Wer ist da? 
 Wer ist nicht da? 
 … ist da. / ... ist nicht da. 
 Richtig. 
 Falsch. 
 Du bist dran! 
 Jetzt sind wir alle da! 

 Das kann ich! 
str. 22–23  

 kartoniki z numerem stacji 
 karty pracy – polecenia na 

poszczególnych stacjach 
 karty odpowiedzi 
 przybory szkolne 

1 

Lektion 3: Ich mag Bananen  
Rozdział 3: Lubię banany – potrawy i napoje 

7 

1.  Ich mag Bananen 
 Lubię banany 

 nazwać produkty spożywcze i napoje (2/3/4) 
 powiedzieć, co lubi jeść i pić (5/6) 
 zagrać w grę planszową i nazywać napoje i potrawy 
 bawić się z rówieśnikami 
 pokolorować i nazwać ulubione produkty 
 wskazać produkt, który nie pasuje do innych 

str. 24 
str. 25 
str. 26 
str. 27 

str. 24 
str. 26 

 odtwarzacz CD 
 płyta CD 1.26 
 płyta CD 1.27 
 pionki i kostki do gry planszowej 
 piłka 
 kartoniki z produktami 

spożywczymi 
 materiały do kopiowania (4, 5)  

2 

2.  Wer mag was?  
 Co kto lubi? 

 powiedzieć, kto co lubi jeść i pić na podstawie usłyszanego tekstu (2/3/4) 
 powiedzieć, kto co lubi jeść i pić, „przechodząc” przez labirynt (5/6) 
 dopasować brakujące elementy puzzli, wkleić odpowiednie naklejki 
 rozpoznać produkty spożywcze za pomocą zmysłów 

str. 28 
 

str. 25 
str. 27 

 odtwarzacz CD 
 płyta CD 1.28 
 produkty spożywcze 
 chustka 
 materiały do kopiowania (3) 

2 

3.  Ich mag Schokolade 
 Lubię czekoladę 

 zaśpiewać piosenkę (5/6) 
 powiedzieć, czego nie lubi jeść lub pić (4) 
 odszukać odpowiednie rysunki na ilustracji (2/3) 
 wykonać sztuczkę z jajkiem 

str. 29 
 

str. 28 
str. 29 

 odtwarzacz CD 
 płyta CD 1.29–31 
 jajko, sól, naczynie z wodą 
 rekwizyty czarodzieja 

1 

4.  Scherz-Zoo und Humor-Labor 
 Wesołe zoo i komiks 

 powiedzieć, jak zwierzęta opowiadają o swoich ulubionych potrawach  
i napojach )4) 

 nazwać produkty, które je i pije Benno (2/3) 
 odegrać role (5/6) 
 pracować w parach 

str. 30 
str. 31 

  maskotki, pluszowe zwierzątka, 
pacynki 

 odtwarzacz CD 
 płyta CD 1.32 

1 
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Temat 
Cele nauczania 

Uczeń zna, wie, umie, potrafi 

Materiał nauczania 
Materiały pomocnicze 

Liczba 
godzin Podręcznik Książka ćwiczeń 

 nazwać skutki wynikające z objadania się słodkościami (6) 
 

5.  Wiederholung: Stationen 
 Powtórzenie materiału 

 nazwać ulubione potrawy i napoje (4/5/6) 
 mówić, co lubi jeść i pić, a czego nie lubi (2/3) 
 zapytać o potrawy i napoje (5/6) 

Słownictwo i struktury aktywne:  Ich mag … 
 Das mag ich. 
 Das mag ich nicht. 
 Ja. 
 Nein. 
 Brot, Schinken, Schokolade, Kakao, 

Marmelade, Pizza, Bananen, Tomaten, 
Kuchen, Ananas, Milch, Saft, Salat, 
Limonade  

 Das kann ich! 
str. 30–31 

 kartoniki z numerem stacji 
 karty pracy – polecenia na 

poszczególnych stacjach 
 karty odpowiedzi 
 przybory szkolne 

1 

Lektion 4: Eins, zwei, drei  
Rozdział 4: Raz, dwa, trzy – liczby 

8 

1.  Eins, zwei, drei 
 Raz, dwa, trzy 

 nazwać liczby od 1 do 12  (2/3/4/5/6) 
 powiedzieć wierszyk o papudze (5/6) 
 policzyć zwierzęta na zdjęciach w podręczniku (2/3) 
 policzyć okrągłe lizaki (rozróżniać kształty), pokolorować je i podać ich 

liczbę 
 policzyć przedmioty, narysować odpowiednią ich liczbę 
 uzupełnić brakujące elementy domina 
 odszukać na rysunku ukryte liczby 

str. 32 das Gedicht 
str. 38  

str. 32 
str. 33 
str. 34 
str. 35 

 odtwarzacz CD 
 płyta CD 1.34 
 kartoniki z liczbami – materiały do 

kopiowania (6) 

2 

2.  Zahlen-Rap und Zahlen-Collage  
 Liczby wokół nas 

 powiedzieć rapowaną wyliczankę (4/5/6) 
 współpracować w grupie 
 odszukać liczby na ilustracjach (2/3) 

str. 32 Zahlen-Rap 
str. 33 

  odtwarzacz CD 
 płyta CD 1.35 
 zdjęcia, obrazki, na których 

widnieją liczby 

1 

3.  Spiele mit Zahlen 
 Zabawy z liczbami 

 nazwać liczby od 1 do 12 (2/3/4/5/6) 
 odgadnąć liczby 
 odszukać swoją parę  
 zagrać w parach w kostki 

str. 34 
str. 35 Würfelspiel 

  kartoniki z liczbami 
 kostki do gry 
 materiały do kopiowania (7, 8) 

1 

4.  Wie alt bist du? 
 Ile masz lat? 

 powiedzieć, kto ma jaki numer w wagoniku, który prowadzi pani (2/3) 
 powiedzieć, ile ma lat, i zapytać o to inne osoby (4/5/6) 
 zapisać na podstawie usłyszanego tekstu oraz rozwiązanego zadania, 

kto ile ma lat (4/5/6) 

str. 35 Zahlen-
schlange 
str. 36 
 

str. 36 
 

 odtwarzacz CD 
 płyta CD 1.36 

1 

5.  Drei und vier – tanz mit mir! 
 Zatańcz ze mną! 

 zaśpiewać piosenkę (2/3/4/5/6) 
 wykonać gesty do piosenki  (2/3) 

str. 37 
 

  odtwarzacz CD 
 płyta CD 1.37–39 

1 
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Temat 
Cele nauczania 

Uczeń zna, wie, umie, potrafi 

Materiał nauczania 
Materiały pomocnicze 

Liczba 
godzin Podręcznik Książka ćwiczeń 

6.  Humor-Labor 
 Liczymy na palcach 

 powtórzyć kwestie Anny i Benna z komiksu (2/3) 
 odegrać role (4/5/6) 
 policzyć na palcach jak Indianie 

str. 39 
 

str. 37  odtwarzacz CD 
 płyta CD 1.40 

1 

7.  Wiederholung: Stationen 
 Powtórzenie materiału 

 nazwać liczby (1-12)  (4/5/6) 
 policzyć (1-12) (2/3/4/5/6) 
 podać swój wiek  (2/3) i zapytać się o wiek  (4/5/6) 

Słownictwo i struktury aktywne:  liczebniki (1-12) 
 Ich habe … 
 Gewonnen. 
 Zwei plus sechs ist acht. 
 Wie alt bist du? 
 Ich bin … 

 Das kann ich! 
str. 38-39 

 kartoniki z numerem stacji 
 karty pracy – polecenia na 

poszczególnych stacjach 
 karty odpowiedzi 
 przybory szkolne 

1 

Lektion 5: Rosa, lila, violett  
Rozdział 5: Róż, lila i fiolet – nazwy kolorów 

8 

1.  Rosa, lila, violett 
 Nazywamy kolory 
 

 nazwać kolory (4/5/6) 
 pokolorować odpowiednio produkty spożywcze i nazwać ich kolory 

(2/3) 
 wkleić naklejki z balonami i powiedzieć, kto lubi jakie kolory 
 pokolorować obrazek według legendy (2/3) 
 pokolorować ilustracje i wkleić kleksy w danym kolorze (2/3) 
 bawić się z rówieśnikami w głuchy telefon 

str. 40 
str. 42 Stille Post 

str. 40 
str. 41 
str. 42 
str. 43 

 plakat z tęczą 
 odtwarzacz CD 
 płyta CD 1.2 
 przedmioty w różnych kolorach do 

zabawy w głuchy telefon 
 materiały do kopiowania (10) 

2 

2.  Farben-Rap und Farben rund 
herum 

 Kolory wokół nas 

 powiedzieć rap o kolorach na podstawie ilustracji w podręczniku (4/5/6) 
 nazwać kolory na zdjęciach z elementami realioznawczymi (2/3) 
 pokolorować właściwie elementy na obrazku przedstawiającym ulicę w 

Niemczech 

str. 41  
 

str. 44  odtwarzacz CD 
 płyta CD 1.43 
 zdjęcia z Niemiec i Polski 

1 

3.  Spiele 
 Gry i zabawy z kolorami 

 wskazać i nazwać różne kolory w klasie  
 bawić się z rówieśnikami w zabawę z krzesełkami 
 zagrać w grę pamięciową memory 

str. 43 
str. 42 Memory 

kolorowa wkładka: 
kleksy do gry 
memory 

 kolorowe kartoniki 
 materiały do kopiowania (9) 

1 

4.  Wir mischen Farben 
 Mieszamy farby 

 połączyć kolory na podstawie wysłuchanego nagrania (2/3) 
 powiedzieć, jakie kolory powstają podczas mieszania różnych barw 

(4/5/6) 
 eksperymentować z farbami 
 wykonać sztuczkę z pisakami, wypowiadając przy tym zaklęcie po 

niemiecku 

str. 44 str. 45  odtwarzacz CD 
 płyta CD 1.44 
 farbki 
 bloki rysunkowe 
 4 różne pisaki do sztuczki 

1 

5.  Die Farben sind komplett und 
Scherz-Zoo 

 Kolorowy zawrót głowy 

 zaśpiewać piosenkę (4/5/6) 
 powiedzieć, jaki jest jego ulubiony kolor (2/3) 
 powiedzieć, jak zwierzęta mówią o swoim ulubionym kolorze lub 

jakiego są koloru (2/3) 

str. 45 
str. 46 

  odtwarzacz CD 
 płyta CD 1.45–47 
 pluszowe zwierzaki 

1 
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Temat 
Cele nauczania 

Uczeń zna, wie, umie, potrafi 

Materiał nauczania 
Materiały pomocnicze 

Liczba 
godzin Podręcznik Książka ćwiczeń 

6.  Humor-Labor 
 Komiks: Anna maluje 

niedźwiedzie polarne 

 ułożyć historyjkę obrazkową we właściwej kolejności (2/3) 
 przewidzieć zakończenie (2/3) 
 nazwać kolory (4/5/6) 
 odegrać role (4/5/6) 

str. 47   odtwarzacz CD 
 płyta CD 1.48 
 materiały do kopiowania (11) 

1 

7.  Wiederholung: Stationen 
 Powtórzenie materiału 

 nazwać kolory (4/5/6) 
 opisać przedmioty (4/5/6) 
 powiedzieć, jakie kolory lubi (2/3) 

Słownictwo i struktury aktywne: 
rot, orange, grün, gelb, lila, blau, braun, violett, weiß, schwarz, 
rosa, grau 
Ich mag Rosa. 
Grün ist meine Lieblingsfarbe. 
 

 Das kann ich! 
str. 46–47 

 kartoniki z numerem stacji 
 karty pracy – polecenia na 

poszczególnych stacjach 
 karty odpowiedzi 
 przybory szkolne 

1 

Lektion 6: Mein Stift und meine Maus  
Rozdział 6: Mój długopis i moja myszka – moje przybory i zabawki 

7 

1.  Mein Stift und meine Maus 
 Moje przybory 

 nazwać przybory szkolne i zabawki ((4/5/6) 
 powiedzieć rap o przyborach ((4/5/6) 
 połączyć liczby i nazwać powstałe przedmioty (2/3) 
 dorysować brakującą połowę przyborów i zabawek 
 rozpoznać przybory po kształcie 
 doskonalić spostrzegawczość i dobrą pamięć podczas zabaw z 

rówieśnikami 
 

str. 48 
str. 49 Der-die-das-
Rap 
str. 50 Was ist das? 
str. 51 

str. 48  
str. 49 

 plakat z przyborami 
 odtwarzacz CD 
 płyta CD 2.2 
 płyta CD 2.4 
 przybory szkolne, piłka, lalka, 

myszka 
 chusta / szal  
 worek lub płócienna torba 
 materiały do kopiowania (12) 

2 

2.  Das sind deine Puppe und dein 
Ball 

 To jest twoja lalka i twoja piłka 

 nazywać przybory i zabawki, stosując zaimki dzierżawcze: mein/meine 
oraz dein/deine  (2/3) 

 na podstawie usłyszanego nagrania zaznaczyć rzeczy, które należą do 
Benna  (2/3) 

 odszukać na ilustracji rzeczy Benna 
 określić, w jakiej kolejności narysowany został tornister, i pokolorować 

go 
 wkleić odpowiednie naklejki i powiedzieć, co mówią osoby na obrazku 
(4/5/6) 

str. 49  
str. 52 

str. 50 
str. 51 
str. 52 

 odtwarzacz CD 
 płyta CD 2.3 
 płyta CD 2.5 
 przybory szkolne 

2 

3.  Mein rosa Lineal 
 Moja różowa linijka 

 zaśpiewać piosenkę(4/5/6) i wskazywać  odpowiednie przedmioty (2/3) 
 grać w kostki z kolegą lub koleżanką i budować odpowiednie zdania  

str. 53 
str. 50 Würfelspiel 

  odtwarzacz CD 
 płyta CD 2.6–8 
 przybory szkolne 
 kostki do gry 

1 

4.  Scherz-Zoo und Humor-Labor  powiedzieć, jak zwierzęta w podręczniku przedstawiają swoje str. 54 str. 53  pluszowe zwierzaki 1 
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Temat 
Cele nauczania 

Uczeń zna, wie, umie, potrafi 

Materiał nauczania 
Materiały pomocnicze 

Liczba 
godzin Podręcznik Książka ćwiczeń 

 Wesołe zoo i komiks przedmioty (4/5/6) 
 wysłuchać nagrania i wskazać odpowiednie ilustracje (2/3) 
 powtórzyć zwroty z komiksu (2/3) 
 zaprezentować sztuczkę z ołówkiem i wypowiedzieć zaklęcie w języku 

niemieckim 
 

str. 55  zdjęcia zwierząt 
 odtwarzacz CD 
 płyta CD 2.9 
 ołówek lub długopis do sztuczki 

5.  Wiederholung: Stationen 
 Powtórzenie materiału 

 nazwać przybory szkolne i zabawki (4/5/6) 
 opisać przybory i zabawki (4/5/6) 
 powiedzieć, do kogo należą przybory szkolne i zabawki (2/3) 

Słownictwo i struktury aktywne:  der Bleistift, der Kuli, der Ball,  
 das Buch, das Heft, das Lineal, 
 die Schultasche, die Maus, die Puppe 
 Das ist mein/meine ... 
 Das sind deine … 
 
 

 Das kann ich! 
str. 54–55  

 kartoniki z numerem stacji 
 karty pracy – polecenia na 

poszczególnych stacjach 
 karty odpowiedzi 
 przybory szkolne 

1 

Lektion 7: Oma, Opa und ich  
Rozdział 7: Babcia, dziadek i ja – moja rodzina 

8 

1.  Oma, Opa und ich 
 Anna i jej rodzina 

 nazwać osoby z rodziny Anny (4/5/6) 
 wskazać członków rodziny Anny na obrazkach(2/3) 
 zagrać w grę planszową z rówieśnikami 
 wkleić odpowiednie naklejki przedstawiające osoby z rodziny Anny i 

nazwać te osoby 
 ponumerować rysunki i nazwać osoby z rodziny Anny (2/3) 
 

str. 56 
str. 57 
str. 58 

str. 58 
str. 59 

 odtwarzacz CD 
 płyta CD 2.11 
 płyta CD 2.12 
 kartoniki z osobami z rodziny Anny 
 pionki i kostki do gry planszowej 
 materiały do kopiowania (13) 

2 

2.  Meine Mutter, deine Mutter 
 Moja mama, twoja mama 

 powtórzyć w parach rap o rodzinie (4/5/6) 
 bawić się w zgadywankę o rodzinie  
 zaznaczyć na obrazku powiększone fragmenty 
 powiedzieć, jak zwierzęta na zdjęciach w podręczniku przedstawią 

swoją rodzinę 
 odegrać role (2/3) 
 

str. 57 Familien-
Rap 
str. 59 Ratespiel 
str. 62 

str. 57 
 
 

 odtwarzacz CD 
 płyta CD 2.13 
 zdjęcia osób z rodziny 
 pluszowe zwierzaki, zdjęcia 

zwierząt  

2 

3.  Ich male meine Familie 
 Rysuję swoją rodzinę 

 połączyć rysunki z imionami dzieci na podstawie wysłuchanego 
nagrania  

 narysować osoby ze swojej rodziny i przedstawić je 

str. 60 
 

str. 56  odtwarzacz CD 
 płyta CD 2.14 
 kredki 

1 

4.  Meine Familie 
 Moja rodzina 

 zaśpiewać piosenkę (4/5/6) 
 pokazać za pomocą gestów, co lubią osoby z jego rodziny (2/3) 
 połączyć fragmenty obrazków i powiedzieć, kto co lubi w rodzinie  

str. 61 
str. 59 
Pantomimespiel 

str. 60 
 

 odtwarzacz CD 
 płyta CD 2.15–17 

1 
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Temat 
Cele nauczania 

Uczeń zna, wie, umie, potrafi 

Materiał nauczania 
Materiały pomocnicze 

Liczba 
godzin Podręcznik Książka ćwiczeń 

Benna(2/3) 

5.  Humor-Labor 
 Kto zagra z Bennem? 

 wysłuchać nagrania i wskazać odpowiednie rysunki w komiksie (2/3) 
 powtórzyć kwestie Benna (2/3) 
 narysować domek dziadka Klausa bez odrywania ręki 
 recytować wierszyk (4/5/6) 
 

str. 63 
 

str. 61 
 

 odtwarzacz CD 
 płyta CD 2.18 
 

1 

6.  Wiederholung: Stationen 
 Powtórzenie materiału 

 nazwać członków rodziny (2/3) 
 przedstawić osoby z rodziny (4/5/6) 
 zapytać o członków rodziny (2/3) 

Słownictwo i struktury aktywne:  mein / meine, dein / deine 
 Oma, Opa, Mutter, Vater, Schwester, 

Bruder, Hund, Katze 
 Wer ist das? 
 Das ist Annas …. 
 

 Das kann ich! 
str. 62–63  

 kartoniki z numerem stacji 
 karty pracy – polecenia na 

poszczególnych stacjach 
 karty odpowiedzi 
 przybory szkolne 

1 

Lektion 8: Wir lernen und spielen  
Rozdział 8: Uczymy się i bawimy się 

7 

1.  Wir lernen und spielen 
 Uczymy się i bawimy się 

 nazwać czynności wykonywane w szkole (4/5/6) 
 powiedzieć rap o różnych czynnościach w szkole (4/5/6) 
 powtórzyć z pamięci nazwy czynności wykonywanych w szkole 
 zagrać w grę planszową i nazwać czynności (2/3) 
 połączyć rysunki czynności z ich symbolami i wkleić odpowiednie 

naklejki (2/3) 
 oznaczyć te same czynności za pomocą figur geometrycznych 
 

str. 64 
str. 65 Aktivitäten-
Rap 
str. 66 Kettenspiel 
str. 67 

str. 64 
str. 65 

 odtwarzacz CD 
 płyta CD 2.20 
 płyta CD 2.22 
 kartoniki z czynnościami 
 kartoniki z symbolami 
 kostki i pionki do gry 
 plakat z czynnościami 
 materiały do kopiowania (14) 

2 

2.  Rechnen ist toll, Rechnen ist 
blöd! 

 Kto lubi liczyć? 

 określić, czy dana czynność mu się podoba, czy nie (2/3) 
 zaznaczyć czynności, które wykonuje chętnie i których nie lubi, i 

pokolorować obrazki  
 pokazywać czynności za pomocą gestów 
 narysować odpowiedni symbol i powiedzieć, co sądzą osoby 

przedstawione na obrazkach 
 powiedzieć, co sądzą zwierzęta na temat różnych czynności (4/5/6) 
 posłuchać nagrania i wskazać ilustracje w podręczniku (2/3) 
 powtórzyć, co mówi Benno (2/3) 
 odegrać scenki w klasie (4/5/6) 
 

str. 65 
str. 66 
Pantomimespiel 
str. 70 
str. 71 

str. 66 
str. 69 
 

 odtwarzacz CD 
 płyta CD 2.21 
 kartoniki z czynnościami 
 zdjęcia zwierząt, ilustracje  
 płyta CD 2.27 
 materiały do kopiowania (16) 

2 

3.  Ich mag Schule, aber … 
 Lubię szkołę, ale … 

 posłuchać nagrania i zaznaczyć odpowiedni symbol, co Anna lubi robić 
w szkole, a czego – nie  

str. 68 
 

str. 67–68 
 

 odtwarzacz CD 
 płyta CD 2.23 

1 
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Temat 
Cele nauczania 

Uczeń zna, wie, umie, potrafi 

Materiał nauczania 
Materiały pomocnicze 

Liczba 
godzin Podręcznik Książka ćwiczeń 

 wyciąć obrazki i ułożyć je we właściwej kolejności 
 opowiedzieć historyjkę w języku polskim  
 

 nożyczki 
 materiały do kopiowania (15) 

4.  Das ist einfach Spitze!  
To jest po prostu super! 

 zaśpiewać piosenkę (2/3/4/5/6) 
 wykonać sztuczkę i wypowiedzieć zaklęcie w języku niemieckim 
 
 

str. 69 
 

str. 70  odtwarzacz CD 
 płyta CD 2.24–26 
 rekwizyty do czarowania 
 kartka papieru, nożyczki 

1 

5.  Wiederholung: Stationen 
 Powtórzenie materiału 

 nazwać czynności wykonywane w szkole (4/5/6) 
 wyrazić zadowolenie i niezadowolenie (2/3) 

Słownictwo i struktury aktywne:  Wir lernen, rechnen, schreiben, lesen, 
malen, turnen, singen, spielen 

  (Rechnen) ist toll! 
  (Rechnen) ist blöd! 
 Das ist einfach spitze!  
 Das ist einfach toll! 
 Das ist einfach prima! 

 Das kann ich! 
str. 71–72  

 kartoniki z numerem stacji 
 karty pracy – polecenia na 

poszczególnych stacjach 
 karty odpowiedzi 
 przybory szkolne 

1 

Feste und Feiertage 
Święta i uroczystości – dodatek realioznawczy  

Alles Gute zum Geburtstag!  

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! 

15 
4 

1.  Zum Geburtstag viel Glück  nazwać przedmioty związane z urodzinami (4/5/6) 
 złożyć życzenia (2/3) 
 zaśpiewać piosenkę urodzinową (4/5/6) 
 wykonać kartkę urodzinową (2/3) 

str. 72 kolorowa wkładka: 
kartka 
urodzinowa 

 odtwarzacz CD  
 płyta CD 2.29 
 płyta CD 2.30 
 balony, świeczki 
 klej, nożyczki, nalepki, 

2 

2.  Wer im Januar geboren ist …  nazwać miesiące w języku niemieckim (2/3) 
 zaśpiewać piosenkę o tym, kto kiedy obchodzi urodziny (4/5/6) 
 ułożyć puzzle i pokolorować jeden z balonów 
 zgodnie bawić się z rówieśnikami  
 

str. 73 kolorowa wkładka: 
puzzle 

 kartoniki z nazwami miesięcy 
 odtwarzacz CD  
 płyta CD 2.31–33 
 kredki 
 nożyczki  

2 

Ach, du lieber Nikolaus  
Kochany Święty Mikołaju! 

3 

1.  Ach, du lieber Nikolaus! 
 Przybądź do nas Mikołaju! 

 nazywać słodkości, które może przynieść Święty Mikołaj (2/3) 
 recytować wierszyk z prośbą do Świętego Mikołaja (4/5/6) 

str. 74 kolorowa wkładka: 
Mikołaj 

 odtwarzacz CD  
 płyta CD 2.34 
 płyta CD 2.35 
 klej, nożyczki, korek, szpilka 
 materiały do kopiowania (17) 

2 
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Temat 
Cele nauczania 

Uczeń zna, wie, umie, potrafi 

Materiał nauczania 
Materiały pomocnicze 

Liczba 
godzin Podręcznik Książka ćwiczeń 

2.  Lustig, lustig … 
 Niedługo przyjdzie Święty Mikołaj 

 zaśpiewać piosenkę o Świętym Mikołaju (2/3/4/5/6) str. 75   odtwarzacz CD 
 płyta CD 2.36-38 

1 

Frohe Weihnachten  
Wesołych świąt Bożego Narodzenia 

4 

1.  Frohe Weihnachten!We 
 Wesołych świąt Bożego 

Narodzenia 

 złożyć życzenia świąteczne (2/3) 
 podać kilka pojęć związanych z Bożym Narodzeniem (4/5/6) 
 wykonać kalendarz adwentowy 
 nazwać tradycje świąteczne w Niemczech i w Polsce (2/3) 
 

str. 76 kolorowa wkładka: 
kalendarz 
adwentowy 

 odtwarzacz CD 
 płyta CD 2.39 

2 

2.  Advent, Advent, ein Lichtlein 
brennt 

 Czas adwentu 

 powiedzieć adwentowy wierszyk (2/3/4/5/6) 
 wyciąć i przyozdobić choinkę 

str. 76 kolorowa wkładka: 
choinka 

 odtwarzacz CD 
 płyta CD 2.40 
 nożyczki, naklejki 
 materiały do kopiowania (18, 19, 

20) 

1 

3.  Kling, Glöckchen! 
 Dzwoń, dzwoneczku! 
 

 zaśpiewać kolędę o dzwoneczku (2/3/4/5/6) 
 

   odtwarzacz CD 
 płyta CD 2.41-43 
 dzwoneczki 

1 

Frohe Ostern  
Wesołych świąt wielkanocnych 

4 

1.  Frohe Ostern 
 Wesołych świąt wielkanocnych 

 podać kilka pojęć związanych z Wielkanocą (4/5/6) 
 złożyć życzenia świąteczne (2/3) 
 złożyć koszyczek 

str. 78 kolorowa wkładka: 
koszyczek 
 

 odtwarzacz CD 
 płyta CD 2.45 
 materiały do kopiowania (21) 

2 

2.  Kleiner, brauner Osterhase 
 Zajączku, zajączku 

 powiedzieć wiersz o zajączku (2/3/4/5/6) 
 wykonać zajączka  

str. 78 kolorowa wkładka: 
zając 

 odtwarzacz CD 
 płyta CD 2.44 

1 

3.  Kuckuck, Kuckuck  zaśpiewać piosenkę o wiośnie (2/3/4/5/6) 
 

str. 79   odtwarzacz CD 
 płyta CD 2.46-48 

1 

 


