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PROGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ:
Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze – Język niemiecki gr.1

Miejsce realizacji zajęć Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Białej Podlaskiej                      
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36   

Imię i nazwisko 
prowadzącego zajęcia

ALEKSANDRA KAŁUŻA

Ilość godzin ogółem 30
Cele edukacyjne Rozwijanie umiejętności mówienia w języku niemieckim 

Powtórzenie słownictwa z zakresu poszczególnych działów 
tematycznych  
Usystematyzowanie wiadomości z gramatyki języka 
niemieckiego

Plan nauczania
Lp. Temat zajęć 

edukacyjnych
Treści realizowane w ramach 
poszczególnych zajęć edukacyjnych

Ilość godzin 
dydaktycznych

1 Człowiek Powtórzenie słownictwa dotyczącego 
wyglądu człowieka, cech charakteru sposobu
ubierania, zaimki osobowe

2

2 Dom Powtórzenie słownictwa dotyczącego 
rodzajów domów ,wyposażenia mieszkań 
mebli, czasowniki regularne

2

3 Szkoła Powtórzenie słownictwa dotyczącego szkoły
przedmiotów szkolnych ,cech dobrego 
ucznia i nauczyciela

2

4 Praca Powtórzenie słownictwa dotyczącego 
zawodów , aplikacji o stanowisko pracy

2

5 Życie rodzinne Powtórzenie słownictwa dotyczącego 
członków rodziny , relacji w rodzinie, czas 
przeszły Perfekt

2

6 Żywienie Powtórzenie słownictwa dotyczącego 
produktów spożywczych, zdrowego trybu 
życia  , czas Futur I

2

7 Zakupy i usługi Powtórzenie słownictwa dotyczącego wad
 i zalet dużych sklepów ,małych 
osiedlowych sklepików 

2

8 Podróżowanie Powtórzenie słownictwa dotyczącego  
środków transportu

2

9 Kultura Powtórzenie słownictwa dotyczącego 
sposobów spędzania wolnego czasu hobby, 
filmu, muzyki

2

„Dobra szkoła – lepsza przyszłość”
Biuro projektu: Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Białej Podlaskiej tel/fax 833436606
e-mail: projektdslp@gmail.com



10. Sport Powtórzenie słownictwa dotyczącego 
dyscyplin sportowych, sportów 
ekstremalnych

2

11
12
13 
14
15

Zdrowie
Nauka 
Technika
Przyroda
Społeczeństwo

Powtórzenie słownictwa dotyczącego 
chorób, leków, opieki zdrowotnej
Powtórzenie słownictwa dotyczącego nauki, 
techniki ,zjawisk przyrodniczych, miesięcy 
pór roku,
Powtórzenie słownictwa dotyczącego 
społeczeństwa ,problemów osób 
niepełnosprawnych, wypadków

10

Razem 30

Pomoce dydaktyczne i sprzęt wykorzystywany podczas zajęć:
 Tablica ,
 odtwarzacz płyt CD, 
 karty pracy, 
 komputer, 
 płyty CD 
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