
Biedronki, Dinusie, Pingwinki i Jeżyki 

Materiał do pracy z dziećmi na 26.05.2020 r. (wtorek) i 28.05.2020 r. (czwartek) 

Tygodniowy czas zajęć z języka niemieckiego: 60 minut 

 

W tym tygodniu obchodzimy Dzień Matki, a w następnym Dzień Dziecka. W związku z tym powtórzmy 

słownictwo związane z rodziną: 

die Familie [di familje] - rodzina 

meine Mutter [majne muta] – moja mama 

mein Vater [majn fata] – mój tata 

das Baby [das bejbi] – niemowlę 

meine Schwester [majne szfesta] – moja siostra 

mein Bruder [majn bruda] – mój brat 

meine Oma [majne ooma] – moja babcia 

mein Opa [majn oopa] – mój dziadek 

meine Tante [majne tante] – moja ciocia 

mein Onkel [majn onkel] – mój wujek 

meine Cousine [majne kuzine] – moja kuzynka 

mein Cousin [majn kuzę] – mój kuzyn 

 

Najpierw zachęcam do obejrzenia filmiku, dzięki któremu dziecko powtórzy słówka: 

https://www.youtube.com/watch?v=FYedVCT-PVQ 

Na początku należy powtarzać słowa za lektorką. Następnie pojawia się Übung 2 (ćwiczenie nr 2). 

Zadaniem dziecka jest zgadnąć, jak nazywa się osoba, która została zasłonięta na obrazku. Po chwili 

lektorka odczytuje prawidłowe rozwiązanie. 

Posługując się obrazkami z załącznika numer 1 możemy powtórzyć z dzieckiem słownictwo. 

Dobrze, gdy dziecko przyjrzy się tym obrazkom i będzie potrafiło rozpoznać członków rodziny i nazwać 

ich. Będzie to potrzebne do gry planszowej, która znajduje się w załączniku numer 2. 

Do planszówki potrzebne są tradycyjnie pionki i kostka. Dziecko rzuca kostką i porusza się o daną 

liczbę oczek - jego zadaniem jest powiedzieć po niemiecku nazwę członka rodziny. Jeśli powie dobrze, 

stawia pionek na danym polu. Gdy powie źle – pozostaje na polu, na którym było wcześniej. Następnie 

kostką rzuca rodzic i również musi nazwać po niemiecku osobę na obrazku. Wygrywa osoba, która pierwsza 

dotrze do pola z napisem Ende (koniec). Dzieci mogą również pokolorować obrazki z obydwu załączników. 

Na koniec zachęcam do posłuchania piosenki o rodzince rekinów („Die Hai-Familie”): 

https://www.youtube.com/watch?v=hnyjrVuZYbc 

 

Pozdrawiam 

Ewa Gwiazdowska 
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