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Temat lekcji
To należy do mnie.
Grupa, miejsce i czas trwania lekcji: Klasa 5 szkoły podstawowej / sala lekcyjna /
45 min
Cel główny: Uczeń określa przynależność rzeczy i tworzy pytania o rozstrzygnięcie.
Cele szczegółowe
Uczeń:
 wykonuje zadania na kartach pracy,
 współdziała w parach,
 uzyskuje i przekazuje informacje,
 określa główną myśl wypowiedzi.
Metody/Techniki/Formy pracy
Metoda oglądowa, praca w parach, praca zbiorowa.
Środki dydaktyczne
Gra dydaktyczna, zabawki przyniesione przez uczniów, magnetofon, płyta CD.
Opis przebiegu lekcji
Czynności organizacyjne
N wita się z U i sprawdza obecność.
Wprowadzenie do tematu
U przynoszą na zajęcia po dwie swoje zabawki. Każdy uczeń otrzymuje od nauczyciela
karteczkę, którą podpisuje markerem nazwą zabawki w języku niemieckim. Nazwy
zapisane są przez N na tablicy. N zapisuje temat lekcji i wyjaśnia jego cele.
Prezentacja i ćwiczenia językowe
N również przynosi dwie rzeczy na zajęcia ze swojego domu i określa przynależność
pierwszej rzeczy mówiąc: Ta latarka należy do mnie. Każdy z U wybiera jedną rzecz
i określa jej przynależność. Każdy zapisuje jedno zdanie do zeszytu. U kładą wybraną
przez siebie zabawkę na środek ławki. N bierze jedną z nich i podchodzi do U zadając
pytanie: Czy to autko należy do Ciebie? U odpowiada: Tak, autko należy do mnie.
Nie, autko nie należy do mnie. N wyjaśnia U jak przekazać informację o posiadaniu
jednej, dwóch lub więcej rzeczy, zapisując na tablicy czasownik „gehört” i „gehören”.
Następnie wszystkie zabawki, które U przynieśli na lekcję, kładą na ławce. Każdy
uczeń zabiera jedną bądź dwie zabawki i podchodzi do kolegi zadając pytanie:

4

Czy ten miś należy do Ciebie? Czy ten miś i ta lalka Barbie należą do Ciebie?
Pytania i odpowiedzi zostają zapisane na tablicy i w zeszycie. Następnie U pracują
indywidualnie z kartą pracy. U słuchają krótkich wypowiedzi dzieci. Muszą zaznaczyć
jaka rzecz należy do danego dziecka. Dwie rzeczy zostały podane dodatkowo i nie
pasują do żadnego dziecka. N wyjaśnia U jak przekazać informację: Autko należy
do niego. Lalka należy do niej.
Część podsumowująca
W części podsumowującej U grają w grę dydaktyczną.
Zadanie domowe
U wybierają ze swojego pokoju 5 ulubionych rzeczy, rysują je w zeszycie i podpisują
pełnymi zdaniami: Biurko należy do mnie. Sukienka należy do mnie.
Ewaluacja
W części ewaluacyjnej U przy wychodzeniu z lekcji zaznaczają na powieszonej przy
drzwiach kartce obok informacji dotyczących lekcji uśmiechniętą bądź smutną
minkę.

Komentarz metodyczny





Za odgadnięcie do kogo należy zabawka i prawidłowo wymówione zdanie,
U otrzymuje plusa.
Każdy z U ma przy sobie w ławce swoje zabawki. Dwie osoby wychodzą na chwilę
obserwując jakie zabawki każdy ma. N wybiera dwie zabawki. U chowają resztę
zabawek pod ławkę. U wchodzą do klasy i odgadują do kogo należy zabawka,
mówiąc: maskotka należy do niego/do niej i wskazują na daną osobę.
Wariant dostosowania do ucznia z SPE: uczeń zadaje pytania, które podane
są przez nauczyciela na tablicy i odpowiada na nie, uzupełniając informacje
do podanego przez nauczyciela schematu odpowiedzi.

