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SŁOWO WSTĘPNE 

 

 Niniejsza książka stanowi zbiór zdydaktyzowanych tekstów narracyjnych 

przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnych i wczesnoszkolnych uczących się języka 

niemieckiego. Książka może służyć nauczycielom jako pomoc w uatrakcyjnieniu zajęć z 

języka niemieckiego dla najmłodszych prowadzonych zarówno w szkole, jak i na kursach 

językowych. Zawarte w książce bajki i opowiadania mogą okazać się przydatne również dla 

rodziców znających język niemiecki i zainteresowanych podwyższaniem kompetencji 

językowej swoich dzieci. 

 Bajki i opowiadania w języku obcym stanowią optymalny materiał językowy, na 

podstawie którego można efektywnie rozwijać u dzieci sprawność rozumienia ze słuchu. Jest 

to o tyle ważne, że prawidłowy rozwój kompetencji obcojęzycznej rozpoczyna się od 

wykształcenia umiejętności rozumienia. Wszystkie teksty narracyjne zawarte w niniejszej 

książce zostały poddane adaptacji w celu dostosowania ich treści i zawartej w niej warstwy 

językowej do możliwości kognitywnych dzieci. Poszczególne teksty bajek i opowiadań 

skonstruowane zostały w oparciu o zasadę powtarzalności występujących w nich zwrotów i 

wyrażeń. Ułatwiają one przyswojenie dzieciom wybranych elementów językowych oraz 

umożliwiają im antycypację i aktywny udział w narracji treści tekstu. 

 W pierwszej części książki znajdują się wskazówki metodyczne dotyczące stosowania 

tekstów narracyjnych w nauczaniu języków obcych dzieci w wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym. Można w niej znaleźć informacje dotyczące kryteriów wyboru i adaptacji 

tekstów narracyjnych oraz metodyki pracy z nimi. 

 Druga część książki, stanowiąca jej integralną, a zarazem praktyczną część, zawiera 

15 zdydaktyzowanych bajek i opowiadań w języku niemieckim. W serii tekstów można 

znaleźć zarówno bajki tradycyjne, jak i opowiadania autorskie uporządkowane według 

wzrastającego stopnia trudności językowej. Prezentowane teksty pozwalają poszerzyć zasób 

słownictwa z zakresu pól tematycznych oraz kręgów leksykalnych odpowiednich dla 

pierwszego etapu edukacyjnego. 

Każdy z podrozdziałów zawiera: 

- wersję bajki lub opowiadania dla dzieci w wieku przedszkolnym (łatwiejsza wersja 

tekstu pod względem zawartych w nim struktur gramatycznych i słownictwa), 

- wersję bajki lub opowiadania dla dzieci w wieku szkolnym (poszerzona wersja tekstu 

przeznaczonego dla dzieci w wieku przedszkolnym), 



  

(Powyższy podział nie wyklucza jednak zastosowania wersji tekstu dla dzieci w wieku 

przedszkolnym na zajęciach z języka z niemieckiego dla dzieci szkolnych. O wyborze 

tekstu odpowiedniego dla poziomu kompetencji językowej danej grupy uczniów 

powinien decydować nauczyciel.) 

- dydaktyzację bajki lub opowiadania dla dzieci w wieku przedszkolnym (a), 

- dydaktyzację bajki lub opowiadania dla dzieci w wieku szkolnym (b), 

- załączniki (seria obrazków do bajki lub opowiadania oraz karty pracy). 

(W załącznikach przeznaczonych do nauki języka niemieckiego dzieci przedszkolnych 

nie uwzględniono zapisu graficznego słów, wyrażeń lub zdań. 

Wskazówka: Załączniki można pobrać, wchodząc na link do pliku zawierającego 

materiały dydaktyczne. Linki podano w rozdziale drugim na końcu każdego 

podrozdziału.) 

 Opisy dydaktyzacji zawierają wskazówki odnoszące się do poszczególnych faz pracy 

z tekstem narracyjnym. Poza tym zawierają one propozycje, w jaki sposób można poszerzyć 

słownictwo dzieci niewystępujące bezpośrednio w tekście, lecz nawiązującego do niego 

tematycznie. Chcąc dowiedzieć się więcej o metodyce pracy z tekstem narracyjnym, czytelnik 

kierowany jest do odpowiedniego rozdziału lub podrozdziału pierwszej części książki. 

Przedstawione propozycje dydaktyzacji treści poszczególnych bajek i opowiadań można 

uzupełniać własnymi pomysłami.  

Pracując z tekstami narracyjnymi, nauczyciel powinien posługiwać się językiem 

obcym nie tylko w czasie prezentacji treści tekstu, ale również w fazie poprzedzającej 

narrację danego tekstu oraz w fazie mającej na celu utrwalenie treści tekstu i jego elementów 

językowych. Dlatego opisy dydaktyzacji zawierają wypowiedzi, jakich może użyć nauczyciel 

lub pacynka w poszczególnych interakcjach językowych. W niektórych sytuacjach użycie 

języka ojczystego przez nauczyciela jest jednak w pełni uzasadnione. Pacynka jako 

przedstawiciel kraju niemieckojęzycznego powinna natomiast posługiwać się wyłącznie 

językiem obcym i pełnić rolę pośrednika pomiędzy nauczycielem, dziećmi i bohaterami 

tekstów. Wypowiedzi nauczyciela lub pacynki oznaczone są literami: „N” i „P”. Ewentualne 

wypowiedzi dzieci w języku obcym lub ojczystym oznaczono literą „Dz”. Nie należy jednak 

zapominać o fakcie, że pierwszorzędnym celem zajęć opartych na stosowaniu tzw. metody 

narracyjnej jest rozwój sprawności rozumienia ze słuchu u dzieci. Dlatego nie powinno 

wymuszać się u dzieci prób reprodukcji bądź produkcji językowej. 



  

 Niniejsza publikacja stanowi zarazem próbę zachęcenia nauczycieli do częstszego 

stosowania na lekcjach języka niemieckiego tzw. metody narracyjnej. Dołączone do niej 

materiały będą w tym pomocne. 
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1. WSKAZÓWKI METODYCZNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA 

TEKSTÓW NARRACYJNYCH W NAUCZANIU JĘZYKÓW 

OBCYCH DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I 

WCZESNOSZKOLNYM 

 

1.1.  Kryteria wyboru tekstów narracyjnych 

1.1.1. Kryteria ogólne wyboru tekstów narracyjnych 

W poszukiwaniu tekstu narracyjnego odpowiedniego dla potrzeb nauczania języków 

obcych na szczeblu elementarnym należy kierować się następującymi kryteriami
1
: 

1. Teksty historyjek czy opowiadań powinny charakteryzować się typowymi dla nich 

cechami formalnymi. Wybrany tekst można określić jako historyjkę, jeśli: 

- z linearnie występujących w nim wydarzeń powstają spójne ciągi wydarzeń (Boueke i. 

in. 1995, 75). Ważne jest przy tym, żeby opowieść miała swój początek, punkt 

kulminacyjny i zakończenie. Poprzez taką kolejność wydarzeń osoba słuchająca 

opowieści w napięciu oczekuje jej zakończenia (Leopold-Mudrack 1998, 119). 

- mamy w nim do czynienia z przerwaniem oczekiwanego przebiegu wydarzeń (Boueke 

i. in. 1995, 75). Serie linearnie występujących po sobie wydarzeń nie tworzą jeszcze 

opowieści. Ich znaczącym elementem jest bowiem nieoczekiwane wydarzenie, 

którego pojawienie się prowadzi do naruszenia istniejącego porządku (ibidem, 15). 

Również Kirsch (1992, 76) i Bredella (2003, 51) są zgodni co do tego, że pojawienie 

się w opowieści szczególnego wydarzenia jest jej znaczącym elementem. 

- jest on nacechowany emocjonalnie (Boueke i. in. 1995, 75). Z nacechowaniem 

emocjonalnym opowiadania mamy do czynienia, jeśli w czasie jego prezentacji 

dochodzi do emocjonalnego zaangażowania słuchającego. Opowiadanie historyjek czy 

opowiadań powinno wywołać u słuchającego odpowiednie emocje poprzez jego 

konfrontację z obiektami, sytuacjami itp., które odznaczają się pewną dozą nowości. 

W ten sposób u odbiorcy powstaje „wewnętrzny konflikt” lub stan niepewności 

(Berlyne 1960, 1971 za Boueke i. in. 1995, 92). Powstający konflikt jest powiązany z 

przyjemnym doznaniem, jeśli wywołane emocje nie są jednak zbyt silne (Berlyne 

1971, 136 za Boueke i. in. 1995, 92). Na uwadze należy mieć również fakt, że narrator 

musi używać tym więcej środków stylistycznych, żeby wywołać u słuchającego 

                                                 

1
 Podane poniżej kryteria nie muszą zostać spełnione w przypadku jednej bajki lub jednego opowiadania. 
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odpowiednie emocje, im zwyczajniejsze są przedstawiane w historii wydarzenia 

(ibidem, 94). Emocjonalne zaangażowanie słuchającego można osiągnąć przede 

wszystkim poprzez użycie różnego rodzaju środków językowych
2
. 

Emocjonalne zaangażowanie dzieci w trakcie opowiadania jest możliwe poprzez ich 

konfrontację z emocjami przekazywanymi przez bohaterów. Zdaniem Egana (1986 za 

Stärk 2008, 45; 79) równie ważne są emocje wywołane podczas opowiadania u 

samych dzieci. Stopień emocjonalnego zaangażowania dzieci jest więc w dużej mierze 

zależny od treści opowiadania. 

2. Treść bajki lub opowiadania powinna być znana dzieciom z ich własnego kręgu 

kulturowego lub wykazywać wysoki stopień przewidywalności (Gerngroß 1999, 30). Z 

poglądem tym nie do końca można się zgodzić, ponieważ dzieci interesują się szczególnie 

historyjkami, które są im zupełnie nieznane. Dzieci wykazują duże zainteresowanie 

treściami, dzięki którym mogą doświadczyć zupełnie czegoś innego (Kubanek-German 

1993, 53). Z drugiej strony konfrontacja dzieci z bajkami lub opowiadaniami znanymi im 

z języka ojczystego ułatwia im zrozumienie ich treści w języku obcym. 

3. Tekst powinien zawierać dużą porcję słownictwa znanego dzieciom. Poza tym w tekstach 

powinno pojawiać się słownictwo dotyczące najbliższego otoczenia dzieci (dom, szkoła) 

(Gerngroß 1999, 30). Ograniczanie słownictwa pojawiającego się w opowiadaniu do 

najbliższego otoczenia dzieci wydaje się być nieuzasadnione, ponieważ świat bajkowy 

(np. rodzina niedźwiedzi) jest dla dzieci bardziej atrakcyjny niż świat realny (np. realna 

rodzina) (Leont’ev 1991, 14 za Iluk 2002, 113). Według Bartona (2000 za Stärk 2008, 78) 

                                                 

2
 Wyróżnić można trzy kategorie emocjonalnego nacechowania przebiegu wydarzeń w opowiadaniach za 

pomocą środków językowych. Pierwsza kategoria obejmuje środki językowe, które umożliwiają słuchającemu 

utożsamianie się z głównym bohaterem, a co za tym idzie postrzeganie wydarzeń z jego perspektywy. Do 

środków językowych tej kategorii zalicza się np. mowę niezależną, odzwierciedlanie myśli protagonistów 

(poprzez użycie tzw. mowy wewnętrznej), używanie onomatopei i innych sposobów prezentacji wrażeń 

akustycznych. Drugą kategorię tworzą środki językowe, za pomocą których można osiągnąć nacechowanie 

emocjonalne opisywanych wydarzeń. Należą do nich np. elementy tekstu w wyraźnie pozytywnymi lub 

negatywnymi konotacjami, użycie czasowników wyrażających ekspresję, opis wewnętrznych reakcji itd. 

Działanie wymienionych środków językowych można zwiększyć poprzez użycie tzw. intensyfikatorów (np. „Był 

bardzo smutny.”). Do trzeciej kategorii należą środki językowe, których użycie ma na celu podkreślenie 

niespodziewanego przebiegu wydarzeń. Jeśli coś wydarzy się nagle, jest przeżywane z udziałem większych 

emocji. Do wyrażania niespodziewanego przebiegu wydarzeń służą np. przysłówki czasu (np. nagle, naraz) jak 

również opis przeżyć bohatera, który nie spodziewa się nagłego zwrotu przebiegu wydarzeń (Boueke i. in. 1995, 

109; 114-115). 
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opowiadania powinny zawierać sytuacje z życia codziennego, w które wplecione są 

elementy czy epizody nietypowe lub odznaczające się tajemniczością. W przedstawionym 

poniżej streszczeniu opowiadania Winnie the Witch3 występują sytuacje znane dzieciom z 

życia codziennego w połączeniu z elementami nietypowymi: 

Czarownica Winnie mieszka wraz z kocurem Wilburem w domu, w którym wszystko jest czarne. Ponieważ 

Wilbur też jest czarny, czarownica ma problemy z jego rozpoznaniem i w związku z tym często potyka się o 

kocura. Pewnego dnia postanawia zamienić Wilbura w zielonego kocura. Tym razem czarownica ma jednak 

problem z odnalezieniem kocura w ogrodzie, w którym wszystko jest zielone. Postanawia więc zamienić 

Wilbura w kolorowego kocura. Wilburowi nie podoba się jednak jego nowy wygląd, jest nieszczęśliwy, 

ponieważ inne zwierzęta się z niego wyśmiewają. W końcowym epizodzie Winnie zamienia Wilbura 

ponownie w czarnego kocura, zaś dom, w którym mieszkają, staje się kolorowy. Dzięki temu znika problem 

z odnalezieniem kocura. 

Do elementów zaczerpniętych z świata fantazji można zaliczyć (Stärk 2008, 78): 

- dom, w którym wszystko jest czarne, 

- Winnie potrafiącą czarować, 

- kota zmieniającego kolor. 

4. Treści historyjek powinny odpowiadać dziecięcym doświadczeniom, a zarazem je 

poszerzać (Groß 2002, 12). 

5. Należy wybierać historyjki poświęcone problemom i przeżyciom, z którymi dzieci łatwo 

się identyfikują (np. strach, wstydliwość, relacje z rodzeństwem). Celem przekazu tego 

typu treści jest zaangażowanie emocjonalne dzieci (Kubanek-German 1992, 14). 

6. Treści historyjek, opowiadań itp. powinny zawierać elementy zagadkowe. Opowiadanie 

The little red house with no doors4 spełnia to kryterium. Obserwacja zajęć
5
 pokazuje, że 

dzieci z dużą uwagą wsłuchiwały się w treść tej historyjki, ponieważ chciały odgadnąć 

zawartą w niej zagadkę (Kreis w Bleyhl 2002, 102): 

Wo kann ich ein kleines, rotes Haus finden. Es ist rund, hat keine Türen und keine Fenster, 

aber es hat einen Schornstein und drinnen einen Stern? 

Rozwiązaniem zagadki jest słowo der Apfel. 

7. Treścią opowiadań mogą być również przeżycia i doświadczenia opisywane zarówno 

przez dzieci jak i dorosłych. Poniższy tekst zawiera relację z życia codziennego jednego z 

nauczycieli (Piepho 2000, 44): 

                                                 

3
 Paul, Thomas 1987 za Stärk 2008: http://d-nb.info/1000466175/34, 04.05.2012 

4
 autor nieznany 

5
 Gładysz 2011, 11-12 

http://d-nb.info/1000466175/34
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„This morning my son Oliver was sick. He had a headache and a fever: 38,5 degrees. 

That is a lot in the morning. But he said: „I must go to school. It’s my turn to tell a 

story this morning.” So he got up and went to school. – Anybody at this morning? A 

lot of girls and boys have a cold or the flu.” 

8. Historyjki lub bajki należy przedstawiać np. w formie dramy (z podziałem na role) czy 

pantomimy (Gerngroß 1999, 30; Groß 2002, 12). 

9. Z uwagi na duże zapotrzebowanie dzieci na ruch opowiadane historyjki, bajki, itp. 

powinny umożliwić multisensoryczną i kinestetyczną prezentację ich treści (Gerngroß 

2004, 4). 

10. Treści historyjek powinny umożliwiać transparentną ich wizualizację za pomocą różnego 

rodzaju ilustracji i rekwizytów (Gerngroß 1999, 30; Groß 2002, 12). 

11. Długość historyjki powinna odpowiadać zdolności dzieci do skupiania uwagi (Groß 2002, 

12). 

12. Teksty narracyjne powinny rozwijać kompetencję interkulturową dzieci tzn. informować 

je o kulturze i formach życia ludzi w innych krajach (ibidem). 

 

1.1.2. Kryteria językowe wyboru tekstów narracyjnych 

Poza podanymi powyżej kryteriami ogólnymi wyboru tekstu narracyjnego zaleca się 

przestrzeganie następujących kryteriów językowych: 

1. Opowiadania, historyjki, bajki itp. powinny spełniać kryterium powtarzalności zwrotów i 

wyrażeń w tekście. Oznacza to, że teksty narracyjne powinny zawierać redundantne 

struktury językowe pojawiające się kilkakrotnie w takim samym kontekście. Spełnienie 

tego kryterium umożliwia dzieciom osłuchanie się z językiem
6
. Poza tym powtarzające się 

struktury językowe powinny odznaczać się rytmicznością (Iluk 2002, 113). Przestrzeganie 

tej zasady jest o tyle ważne, że jednorazowe usłyszenie jakiegoś słowa czy zdania lub 

jednorazowe wysłuchanie historyjki czy opowiadania nie uruchamia mechanizmów 

umożliwiających ich zrozumienie, a tym bardziej ich produktywnego użycia (Vatter 1999, 

23). Wybierając opowiadania zawierające redundantne elementy językowe, uwzględnia się 

potrzebę dzieci związaną z przeżywaniem ciągle tego samego. Dzieci chętnie biorą udział 

                                                 

6
 Wydarzenia powtarzające się takiej samej formie zdecydowanie ułatwiają dzieciom receptywne przyswojenie 

występujących w nich jednostek leksykalnych i struktur językowych. Akcja opowiadania o takiej strukturze 

może okazać się jednak mniej urozmaicona (Barton 2000 za Stärk 2008, 83). 
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ciągle w tej samej grze, słuchają i śpiewają ciągle tę samą piosenkę lub chętnie wsłuchują 

się w treść ciągle tej samej historyjki. Dines (2002, 36) wyjaśnia radość dzieci z 

przeżywania ciągle tego samego, posługując się następującymi argumentami: 

- Częste powtarzanie czegoś wychodzi naprzeciw potrzebie bezpieczeństwa i porządku 

u dzieci. 

- Dzieci powtarzają tak długo dane językowe przekazywane im przez dorosłych, aż 

wytworzą ich mentalną reprezentację w systemie językowym. 

Kryterium powtarzalności zwrotów i wyrażeń w tekście spełnia np. bajka „Die drei 

kleinen Schweinchen”. Podane poniżej dialogi występują w tej bajce trzykrotnie, ponadto 

odznaczają się one rytmicznością. 

 

Die drei kleinen Schweinchen7
 

„Liebes, gutes kleines Schwein, 

lass mich doch zu dir hinein.” 

„Bin ganz allein, bin ganz allein, 

ich lass’ dich nicht ins Haus herein.” 

„Ich werde strampeln und trampeln, 

ich werde husten und prusten 

und dir dein Haus zusammenpusten.” 

 

Ponieważ dzieci już po dwukrotnym usłyszeniu tych samych zdań zaczynają je z 

reguły wypowiadać, kryterium te odgrywa ważną rolę w aktywnym włączaniu ich w 

proces narracji (Dines 2002, 36)
8
. 

Jeśli wybrany przez nas tekst nie spełnia kryterium powtarzalności zwrotów i 

wyrażeń, a mimo to chcemy go zastosować ze względu na ciekawą treść, powinniśmy 

umiejętnie włączyć w jego strukturę wymyślone przez nas fragmenty. Alternatywnym 

rozwiązaniem jest kilkakrotne zadawanie w czasie narracji tekstu tych samych pytań. W 

treść bajki o rzepce (Rübenziehen) możemy wpleść następujące pytania: 

N.: Wer kommt zu Hilfe? lub Wen ruft Väterchen (Mütterchen, Kindchen ...) zu Hilfe? Was 

geschieht dann? Wer fällt auf Hündchen (Kätzchen ...)? (Iluk 2012, 67). 

                                                 

7
 http://www.internet-maerchen.de/maerchen/schwein.htm, 02.02.2005 

8
 por.: 1.3.2.4. Opowiadanie interaktywne 

http://www.internet-maerchen.de/maerchen/schwein.htm
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Poprzez antycypację poszczególnych fragmentów bajki dzieci zachęcane są do uważnego 

słuchania jej treści. 

2. Historyjki, bajki itp. powinny zawierać dialogi, ponieważ użycie mowy niezależnej 

sprawia, że treść tekstu staje się bardziej transparentna. Nauczyciel może dokonywać 

zmian w tonacji głosu w celu wyróżnienia pojawiających się w danym opowiadaniu 

postaci lub wymyślić znak szczególny dla danej postaci, np. obrazki, karteczki z 

imionami, marionetki, rekwizyty itd. (Dines 2002, 42; Muller 2004, 205). 

3. Input językowy stosowany w historyjkach, bajkach itp. nie powinien być zredukowany do 

minimum. Aby materiał językowy mógł się przyczynić do rozwoju językowego dzieci 

musi on lekko przekraczać ich kompetencje językowe (Groß 2002, 11). Należy zaznaczyć, 

że kolejność przerabianych bajek, historyjek itp. nie może być przypadkowa lecz 

odznaczać się wzrastającym stopniem trudności językowej. W literaturze przedmiotu 

zaleca się nawet, żeby kolejność stosowania tekstów narracyjnych podyktowana była 

zasadą „one story catches the other”. Oznacza to, że każda historyjka powinna 

nawiązywać do poprzedniej i ją rozwijać, a zarazem przygotowywać do opowiadania 

kolejnej (ibidem). 

4. Język przekazywany za pomocą tekstów narracyjnych powinien być autentyczny tzn. 

odpowiadać językowi, jakim posługują się dzieci, dla których dany język jest ich 

językiem ojczystym. Poszukując tekstów narracyjnych odznaczających się 

autentycznością językową, należy pamiętać o dopasowaniu ich do poziomu rozwoju 

mentalnego dzieci, tzn. nie należy stosować w przypadku 9-10latków opowiadań 

przeznaczonych dla 2-4latków. Wiedza o świecie oraz doświadczenia zdobyte przez 

starszych uczniów wykluczają bowiem możliwość zainteresowania ich treściami zbyt 

banalnymi i dziecinnymi (Kubanek-German 1993, 52; Iluk 2002, 114). Problemem relacji 

pomiędzy treścią tekstów i zainteresowaniami uczniów zajmuje się dydaktyka czytania 

wyróżniająca tzw. reading age i interest age. Zgodnie z założeniami interest age 

zainteresowanie dzieci czytanymi tekstami i ich tematyką zmienia się wraz z wiekiem. 

Pod pojęciem reading age należy natomiast rozumieć zdolność dzieci do percepcji tekstu 

mierzonej poziomem znajomości leksyki. Z badań wynika, że 14-letni uczeń o 

przeciętnym poziomie interest age w języku obcym osiąga poziom reading age dziecka 7 

letniego (Piepho 1985, 34 za Iluk 2002, 115). Mając to na uwadze należy stosować teksty 

łatwe zarówno w warstwie leksykalnej jak i gramatycznej, nie zapominając o 

zainteresowaniach charakterystycznych dla uczniów w danych wieku (Iluk 2002, 115). 
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5. Struktury językowe pojawiające się w tekstach narracyjnych powinny odznaczać się dużą 

częstotliwością ich użycia, tak żeby można było je wykorzystać w różnych sytuacjach 

(Groß 2002, 12). Kryterium to spełnia na przykład bajka Goldlöckchen und die drei Bären, 

ponieważ pojawia się w niej dużo jednostek leksykalnych typowych dla języka 

codziennego, które równocześnie wchodzą w skład zakresów tematycznych 

obowiązujących na lekcjach języka obcego w szkole podstawowej (Dines 2002, 36): 

- dom / meble: kitchen, table, chair, bedroom etc. 

- jedzenie: breakfast, porridge 

- rodzina: mother, father, baby, girl 

- czynności: to go for a walk in the forest, to come home, to go into the house, to go up 

the stairs. 

W bajkach występują niekiedy wyrazy i zwroty archaiczne zarówno w warstwie 

leksykalnej jak i gramatycznej lub rzadko używane. Oto kilka przykładów takich słów i 

struktur językowych: 

- „Czerwony Kapturek”: Stube, ein Käppchen von rotem Sammet. 

- „Jaś i Małgosia”: „... wart nur, Gretel, bis der Mond aufgeht ...” – archaiczna forma 

trybu rozkazującego; „Da ward gutes Essen aufgetragen ...” – archaiczna forma czasu 

przeszłego Imperfekt. 

Nie do końca można zgodzić się z poglądem Dinesa (2002, 36), który uważa, że tego 

typu wyrazy czy struktury mogą pojawiać się w przerabianych tekstach, aczkolwiek nie 

za często. Dines (ibidem) tłumaczy to tym, że storytelling ma na celu receptywne, a nie 

produktywne opanowanie struktur językowych. Słusznym wydaje się jednakże unikanie 

słów czy struktur archaicznych, ponieważ istnieje ryzyko ich utrwalenia. 

6. W czasie narracji tekstu nie powinno unikać się stosowania struktur gramatycznych 

pojawiających się dopiero w późniejszym etapie uczenia się języka obcego. Słuszność 

tego poglądu uzasadnia się tym, że „trudniejsze“ struktury gramatyczne mają być przez 

dzieci początkowo jedynie rozumiane, tym bardziej, że w ich zrozumieniu pomaga 

kontekst, w jakim są osadzone (ibidem). 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[WERSJA DEMO  BRAK  CZĘŚCI KSIĄŻKI ]
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2. PROPOZYCJE DYDAKTYZACJI BAJEK I OPOWIADAŃ DO 

NAUKI JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA DZIECI W WIEKU 

PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM 

 

2.1. Die kleine Raupe Nimmersatt 

a) dydaktyzacja opowiadania dla dzieci w wieku przedszkolnym  str. 53 

b) dydaktyzacja opowiadania dla dzieci w wieku szkolnym  str. 59 

2.2. Rübenziehen 

a) dydaktyzacja bajki dla dzieci w wieku przedszkolnym   str. 69 

b) dydaktyzacja bajki dla dzieci w wieku szkolnym    str. 75 

2.3. In einem dunklen, dunklen Wald 

a) dydaktyzacja opowiadania dla dzieci w wieku przedszkolnym  str. 83 

b) dydaktyzacja opowiadania dla dzieci w wieku szkolnym  str. 87 

2.4. Kim und eine kleine Hexe 

a) dydaktyzacja opowiadania dla dzieci w wieku przedszkolnym  str. 95 

b) dydaktyzacja opowiadania dla dzieci w wieku szkolnym  str. 101 

2.5. Der Löwe und die Maus 

a) dydaktyzacja bajki dla dzieci w wieku przedszkolnym   str. 111 

b) dydaktyzacja bajki dla dzieci w wieku szkolnym    str. 116 

2.6. Der Hase und die Schildkröte 

a) dydaktyzacja bajki dla dzieci w wieku przedszkolnym   str. 125 

b) dydaktyzacja bajki dla dzieci w wieku szkolnym    str. 131 

2.7. Bobby will ein Schneemann werden 

a) dydaktyzacja opowiadania dla dzieci w wieku przedszkolnym  str. 140 

b) dydaktyzacja opowiadania dla dzieci w wieku szkolnym  str. 145 

2.8. Vom dicken, fetten Pfannkuchen 

a) dydaktyzacja bajki dla dzieci w wieku przedszkolnym   str. 153 

b) dydaktyzacja bajki dla dzieci w wieku szkolnym    str. 160 

2.9. Der Osterhase 

a) dydaktyzacja opowiadania dla dzieci w wieku przedszkolnym  str. 173 

b) dydaktyzacja opowiadania dla dzieci w wieku szkolnym  str. 178 
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2.10. Ein kleiner Spatz und die vier Jahreszeiten 

a) dydaktyzacja opowiadania dla dzieci w wieku przedszkolnym  str. 189 

b) dydaktyzacja opowiadania dla dzieci w wieku szkolnym  str. 200 

2.11. Das hässliche Entlein 

a) dydaktyzacja bajki dla dzieci w wieku przedszkolnym   str. 213 

b) dydaktyzacja bajki dla dzieci w wieku szkolnym    str. 218 

2.12. Der Tannenbaum 

a) dydaktyzacja opowiadania dla dzieci w wieku przedszkolnym  str. 227 

b) dydaktyzacja opowiadania dla dzieci w wieku szkolnym  str. 236 

2.13. Die drei kleinen Schweinchen 

a) dydaktyzacja bajki dla dzieci w wieku przedszkolnym   str. 250 

b) dydaktyzacja bajki dla dzieci w wieku szkolnym    str. 255 

2.14. Goldlöckchen und die drei Bären 

a) dydaktyzacja bajki dla dzieci w wieku przedszkolnym   str. 265 

b) dydaktyzacja bajki dla dzieci w wieku szkolnym    str. 272 

2.15. Das kleine, rote Huhn 

a) dydaktyzacja bajki dla dzieci w wieku przedszkolnym   str. 287 

b) dydaktyzacja bajki dla dzieci w wieku szkolnym    str. 292 
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2.1.  Die kleine Raupe Nimmersatt9
 

wersja opowiadania dla dzieci w wieku przedszkolnym 

Eine kleine Raupe ist sehr hungrig und sucht etwas zum Fressen. 

Am ersten Tag frisst sie sich durch einen roten Apfel, aber satt ist sie noch nicht. 

Am zweiten Tag frisst sie sich durch zwei grüne Birnen, aber satt ist sie noch nicht. 

Am dritten Tag frisst sie sich durch drei lila Pflaumen, aber satt ist sie noch nicht. 

Am vierten Tag frisst sie sich durch vier rote Erdbeeren, aber satt ist sie noch nicht. 

Am fünften Tag frisst sie sich durch fünf gelbe Bananen und sie fühlt sich schlecht. Dann frisst 

sie sich nur durch ein grünes Blatt und fühlt sich besser. 

Sie ist nicht mehr hungrig, sie ist richtig satt. 

Und sie ist auch nicht mehr klein. Sie ist jetzt eine große und dicke Raupe. 

Dann wird sie ein schöner Schmetterling10
. 

 

wersja opowiadania dla dzieci w wieku szkolnym
11

 

Nachts, im Mondschein, lag auf einem Blatt ein kleines Ei. 

Und als an einem schönen Sonntagmorgen die Sonne aufging, hell und warm, 

da schlüpfte aus dem Ei – knack – eine kleine, hungrige Raupe. 

Sie machte sich auf den Weg, um Futter zu suchen. 

Am Montag fraß sie sich durch einen Apfel, aber satt war sie noch immer nicht. 

Sie machte sich auf den Weg, um Futter zu suchen. 

Am Dienstag fraß sie sich durch zwei Birnen, aber satt war sie noch immer nicht. 

Sie machte sich auf den Weg, um Futter zu suchen. 

Am Mittwoch fraß sie sich durch drei Pflaumen, aber satt war sie noch immer nicht. 

Sie machte sich auf den Weg, um Futter zu suchen. 

Am Donnerstag fraß sie sich durch vier Erdbeeren, aber satt war sie noch immer nicht. 

Sie machte sich auf den Weg, um Futter zu suchen. 

Am Freitag fraß sie sich durch fünf Orangen, aber satt war sie noch immer nicht. 

Sie machte sich auf den Weg, um Futter zu suchen. 

Am Samstag fraß sie sich durch ein Stück Schokoladenkuchen, eine Eiswaffel, eine saure Gurke, 

eine Scheibe Käse, ein Stück Wurst, einen Lolli, ein Stück Früchtebrot, ein Würstchen, ein 

Törtchen und ein Stück Melone. 

An diesem Abend hatte sie Bauchschmerzen! 

Der nächste Tag war wieder ein Sonntag. 

Die Raupe fraß sich durch ein grünes Blatt. 

Es ging ihr nun viel besser. 

Sie war nicht mehr hungrig, sie war richtig satt. 

Und sie war auch nicht mehr klein, sie war groß und dick geworden. 

                                                 

9
 według opowiadania Erica Carle: The very hungry caterpillar 

10
 http://de.wikipedia.org/wiki/Die_kleine_Raupe_Nimmersatt, 03.09.2010 

11
 W czasie narracji można posłużyć się czasem teraźniejszym Präsens. Decydując się na opowiedzenie bajki w 

czasie przeszłym, należy posłużyć się czasem przeszłym Perfekt (wskazówki metodyczne  1.2. Adaptacja 

tekstów narracyjnych). 

http://de.wikipedia.org/wiki/Die_kleine_Raupe_Nimmersatt
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Sie baute sich ein enges Haus, das man Kokon nennt, 

und blieb darin mehr als zwei Wochen lang. 

Dann knabberte sie sich ein Loch in den Kokon, zwängte sich nach draußen und ... 

... war ein wunderschöner Schmetterling!12. 

 

a) dydaktyzacja opowiadania dla dzieci w wieku przedszkolnym
13

 

1. Wprowadzenie (Hinführungsphase)14 

- antycypacja treści opowiadania (Antizipation des Inhalts der Geschichte) 

Pacynka informuje dzieci, że usłyszą opowiadanie o gąsienicy
15

: 

 

P.: Ich erzähle euch heute eine Geschichte über eine Raupe Nimmersatt.  

 

Następnie nauczyciel pyta dzieci, czy treść opowiadania, o którym wspomniała pacynka, 

jest im znana z ich języka ojczystego. W przypadku nieznajomości treści opowiadania 

dzieci stawiają hipotezy na temat wydarzeń oraz postaci, które mogą się w nim pojawić. 

 

prezentacja oraz utrwalenie wyrazów, zwrotów i wyrażeń kluczowych
16

 

prezentacja i utrwalenie rzeczownika (nazwa głównego bohatera): die Raupe (die Raupen) + 

prezentacja i utrwalenie przymiotników (nazwy cech głównego bohatera): groß, klein + 

prezentacja i utrwalenie rzeczowników (m. in. nazwy owoców): der Apfel (die Äpfel), die 

Birne (die Birnen), die Pflaume (die Pflaumen), die Erdbeere (die Erdbeeren), die Banane (die 

Bananen), das Blatt (die Blätter) + prezentacja i utrwalenie przymiotników (nazwy kolorów): 

rot, grün, lila, gelb 

Nauczyciel prezentuje dzieciom słowa, których znajomość jest niezbędna dla zrozumienia 

treści opowiadania. Istotną funkcję pomocniczą pełni przy tym pacynka. 

 

P.: Lasst mich zuerst ein paar neue Wörter einführen17.  

                                                 

12
 Brumen, Robnik 1999, 31-32 

13
 Przedstawioną wersję opowiadania można zastosować w nauczaniu dzieci, które dopiero rozpoczynają naukę 

języka niemieckiego. 

14
 wskazówki metodyczne  1.3.1. Wprowadzenie tekstu narracyjnego 

15
 Przy użyciu pacynki wprowadzamy zwroty niemieckiego języka lekcyjnego. Jeśli znaczenia nowo 

pojawiających się zwrotów nie można zwizualizować niewerbalnie, nauczyciel tłumaczy ich treść na język 

polski. 

16
 W fazie tej nie wprowadzamy słowa der Schmetterling, żeby nie zdradzać dzieciom przebiegu akcji. 

17
 Puchta, Mueller-Caron 2001, 40 
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- technika demonstracji => załącznik nr 1 

Nauczyciel przedstawia głównego bohatera, pokazując pluszową maskotkę lub obrazek 

(załącznik nr 1) 

P.: Das ist eine Raupe. 

 

Znaczenie przymiotników klein, groß przedstawiamy przy użyciu obrazków oraz 

gestykulacji
18

 (załącznik nr 1). Nauczyciel wypowiada zdania korelujące z treścią 

przedstawianych ilustracji, a następnie wydaje polecenie identyfikacji głównego bohatera 

opowiadania. 

 

N.: Das ist eine kleine Raupe. Das ist eine große Raupe. 

N.: (...)19, zeig bitte auf die kleine Raupe. 

N.: (...), zeig bitte auf die große Raupe. 

 

- odgadywanie nazw owoców poprzez dotyk (nauczanie multisensoryczne) 

W celu wprowadzenia nazw owoców nauczyciel umieszcza wybrane owoce lub ich 

rekwizyty w osobnych torebkach. Za pomocą dotyku dzieci starają się odgadnąć nazwę 

ukrytego owocu, podając jego nazwę w języku ojczystym. Nauczyciel udziela komentarza 

w języku obcym. 

 

N.: Ja, das eine Pflaume. etc. 

 

- TPR20 

W pierwszej kolejności dzieci powinny nabyć umiejętność identyfikacji nowo 

wprowadzonych słów. W tym celu nauczyciel umieszcza owoce w koszyku i wydaje 

pacynce polecenia: 

 

N.: Nimm eine Banane heraus! etc. 

 

                                                 

18
 Nauczyciel zakreśla w powietrzu kontury dużej i małej gąsienicy. 

19
 (...) = imię dziecka 

20
 TPR (Total Physical Response) = metoda reagowania całym ciałem, wskazówki metodyczne  1.3.1. 

Wprowadzenie tekstu narracyjnego 
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Kolejne polecenia wykonują dzieci. 

- rozwiązywanie karty pracy: Male die Bilder mit den richtigen Farben aus! => załącznik nr 2 

Nauczyciel udziela dzieciom wskazówek odnoszących się do sposobu pokolorowania 

owoców na przydzielonych im kartach pracy (załącznik nr 2). Pacynka wykonuje 

pierwsze polecenie w celu wizualizacji jego treści. 

 

N.: Wir malen jetzt die Bilder aus!  

 

N.: Das ist eine Banane. Die Banane ist gelb. (…)21, such mal bitte 

einen gelben Farbstift und mal das Bild aus! 

 

W podobny sposób postępujemy w przypadku pozostałych obrazków ilustrujących nazwy 

owoców. 

 

prezentacja zwrotu (nazwa czynności): sich durch etw. fressen + prezentacja i utrwalenie 

zwrotów (nazwy określające m. in. samopoczucie): satt sein, hungrig sein, sich schlecht, sich 

gut (besser) fühlen  

- technika demonstracji 

Pacynka pokazuje, że jest głodna lub najedzona, wskazując na pusty lub pełny brzuszek. 

 

P.: Ich bin hungrig. / Ich bin satt. 

 

Pacynka wypowiada podane poniżej zdania, których treść dzieci demonstrują za pomocą 

gestów i mimiki.  

 

P.: (…)22 ist satt! (...) ist hungrig! 

 

Znaczenie zwrotu sich durch etw. fressen nauczyciel przedstawia, robiąc w jednym z 

owoców dziurę np. za pomocą patyka (patyk = gąsienica). 

 

                                                 

21
 (…) = imię dziecka 

22
 (...) = imię dziecka 
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N.: Die Raupe ist sehr hungrig. Sie frisst sich durch drei Äpfel. 

N.: Jetzt fühlt sie sich schlecht. (demonstracja – smutna mina) 

 

Następnie pacynka demonstruje znaczenie poniższych zwrotów. 

 

P.: Ich bin so satt. Ich fühle mich schlecht. Ich gehe jetzt also spazieren. ... Jetzt fühle 

ich mich besser. (Pacynka pokazuje pełny brzuszek i robi smutną, a następnie wesołą 

minę.) 

 

utrwalenie wyrażeń (nazwa głównego bohatera i jego cech): eine kleine / große Raupe + 

utrwalenie wyrażeń (nazwy owoców i ich kolorów): ein roter Apfel, eine grüne Birne, eine lila 

Pflaume, eine rote Erdbeere, eine gelbe Banane, ein grünes Blatt 

- zadanie prawda / fałsz (Ja / Nein - Aufgabe) 

Znaczenie podanych słów utrwalamy, zadając dzieciom pytania wymagające udzielenia 

odpowiedzi twierdzącej lub przeczącej. 

 

P.: Ist das eine gelbe Banane? 

 

Wyznaczone dzieci odpowiadają, wykonując ruch głową symbolizujący „tak” lub „nie”. Z 

obserwacji wynika jednak, że dzieci automatycznie reagują werbalnie słowami „tak” lub 

„nie” w języku obcym
23

. 

 

2. Narracja oraz inscenizacja opowiadania (Erzählen der Geschichte)24 
Pierwsza prezentacja opowiadania (das erste Erzählen) 

- wizualizacja treści opowiadania
25

 (seria obrazków => załącznik nr 3) 

Opowiadając historyjkę, powinnyśmy zadbać o jej odpowiednią wizualizację. W tym celu 

posługujemy się obrazkami i/lub rekwizytami
26

 oraz mimiką i gestykulacją.  

- streszczenie opowiadania w języku polskim 

Po zakończonej narracji pacynka prosi dzieci o werbalizację jej treści w języku polskim. 

                                                 

23
 Jaworowska 2008, 61 – 62 

24
 wskazówki metodyczne  1.3.2. Narracja tekstu i jego inscenizacja 

25
 wskazówki metodyczne  1.3.2.8. Wizualizacja treści tekstu narracyjnego 

26
 Idealnym rozwiązaniem jest posłużenie się w trakcie opowiadania prawdziwymi owocami. 
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P.: Wer möchte die Geschichte auf Polnisch nacherzählen? 

 

W ten sposób nauczyciel otrzymuje reakcję zwrotną, tzw. feedback, o stopniu 

zrozumienia opowiadania. Ponadto nauczyciel pyta dzieci, czy ich przypuszczenia 

dotyczące treści opowiadania okazały się prawdziwe. 

 

3. Utrwalenie treści / elementów językowych opowiadania I (Festigungsphase I)27 

utrwalenie elementów językowych opowiadania 

utrwalenie przymiotników (nazwy kolorów): rot, grün, lila, gelb + powtórzenie nazw 

liczebników 

- TPR (zabawa z balonami)
28

  

Nauczyciel wydaje dzieciom polecenia: 

 

N.: (…)29, bring mir den roten Luftballon! 

N.: (…), hol den gelben Luftballon und gib ihn (…)! 

N.: Wie viele blaue Luftballons gibt es hier? 

 

- zgadywanka (odgadywanie nazw przedmiotów w danym kolorze): Ich sehe was, was du 

nicht siehst, und das ist (blau). Was ist das?30 

Nauczyciel wymienia nazwę koloru jednego z przedmiotów znajdujących się w 

pomieszczeniu. Zadaniem dzieci jest odgadnięcie nazwy przedmiotu, który nauczyciel ma 

na myśli: 

 

N.: Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist (rot). Was ist das? / Meine Augen sehen 

etwas Rotes, was ist das? Wer weiß? 

 

Wykonanie zadania na początkowym etapie nauczania może sprowadzać się jedynie do 

identyfikacji (wskazania) przez dzieci wybranego przedmiotu. 

 

                                                 

27
 wskazówki metodyczne  1.3.3. Utrwalenie treści tekstu narracyjnego i jego elementów językowych 

28
 Heitz w Bleyhl 2002, 68 

29
 (...) = imię dziecka 

30
 Schultz-Steinbach w Bleyhl 2002, 83 
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utrwalenie rzeczownika (nazwa głównego bohatera): die Raupe (die Raupen) + utrwalenie 

przymiotników (nazwy cech głównego bohatera): groß, klein + utrwalenie rzeczowników (m. 

in. nazwy owoców): der Apfel (die Äpfel), die Birne (die Birnen), die Pflaume (die Pflaumen), die 

Erdbeere (die Erdbeeren), die Banane (die Bananen), das Blatt (die Blätter) + utrwalenie 

przymiotników (nazwy kolorów): rot, grün, lila, gelb 

- TPR => załącznik nr 1 + załącznik nr 2 

Obrazki (załącznik nr 1 i 2) kolorujemy (niekoniecznie prototypowymi kolorami) i 

rozmieszczamy je w różnych miejscach w sali. Zadaniem dzieci jest podbiegnięcie do 

odpowiednich obrazków. 

 

N.: Lauft zu der großen, gelben Raupe noch!  

N. : Lauft zu der rosa Pflaume!  

 

utrwalenie zwrotu (nazwa czynności): sich durch etw. fressen + utrwalenie wyrażeń (nazwy 

określające m. in. samopoczucie): satt sein, hungrig sein, sich schlecht, sich gut (besser) fühlen 

- rysowanie pod dyktando: Mal das, was du hörst! (Maldiktat) 

Nauczyciel maluje na tablicy kontury kilku gąsienic, odpowiednio je numerując za 

pomocą cyfr lub punkcików, w zależności od wieku dzieci. Zadanie dzieci sprowadza się 

do dorysowania gąsienicy odpowiedniej buźki. Przykłady: 

Die Raupe Nr. 2 ist hungrig. Sie fühlt sich schlecht. (smutna buzia) 

Die Raupe Nr. 5 ist satt. Sie fühlt sich gut. (wesoła buzia) 

 

4. Druga prezentacja opowiadania (das zweite Erzählen)31 

- opowiadanie interaktywne
32

 => załącznik nr 3 

Dzieci uczestniczą aktywnie w procesie narracji, podając nauczycielowi w odpowiednim 

momencie obrazki ilustrujące poszczególne sceny opowiadania. 

 

 

 

 

                                                 

31
 wskazówki metodyczne  1.3.3. Utrwalenie treści tekstu narracyjnego i jego elementów językowych 

32
 wskazówki metodyczne  1.3.2.4. Opowiadanie interaktywne 
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5. Utrwalenie treści / elementów językowych opowiadania II (Festigungsphase II)33 

utrwalenie elementów językowych opowiadania + poszerzenie słownictwa z zakresu 

produktów spożywczych 

- modyfikacja treści opowiadania (opowiadanie alternatywne)
34

 

Dzieci rysują na karteczkach owoce, warzywa lub produkty spożywcze, które gąsienica 

mogłaby zjeść. Podczas narracji dzieci podnoszą obrazek z produktem spożywczym, który 

namalowały, a nauczyciel włącza go w opowiadanie. W ten sposób możemy powtórzyć 

lub wprowadzić słownictwo z zakresu produktów spożywczych. 

Pacynka może skierować do dzieci następujące pytania: 

 

P.: Wodurch frisst sich die Raupe noch?  

 

- zabawa z kostką do gry
35

: Würfelspiel 

Dzieci rzucają kostką do gry. Gdy wypadnie np.: liczba trzy, dzieci przypominają sobie 

trzy owoce, które jadła gąsienica. W czasie zabawy wdrażamy dzieci do użycia zwrotu: 

Du bist dran. 

 

b) dydaktyzacja opowiadania dla dzieci w wieku szkolnym 

1. Wprowadzenie (Hinführungsphase)36 

- antycypacja treści opowiadania (Antizipation des Inhalts der Geschichte) 

Pacynka informuje dzieci, że usłyszą opowiadanie o gąsienicy
37

: 

 

P.: Ich erzähle euch heute eine Geschichte über eine Raupe Nimmersatt.  

 

Następnie nauczyciel pyta dzieci, czy treść opowiadania, o którym wspomniała pacynka, 

jest im znana z ich języka ojczystego. W przypadku nieznajomości treści opowiadania 

dzieci stawiają hipotezy na temat wydarzeń oraz postaci, które mogą się w nim pojawić.  

                                                 

33
 wskazówki metodyczne  1.3.3. Utrwalenie treści tekstu narracyjnego i jego elementów językowych 

34
 wskazówki metodyczne  1.3.2.6. Kreatywne formy reprodukcji treści tekstu narracyjnego 

35
 Büttner i in. 1996, 12 

36
 wskazówki metodyczne  1.3.1. Wprowadzenie tekstu narracyjnego 

37
 Przy użyciu pacynki wprowadzamy zwroty niemieckiego języka lekcyjnego. Jeśli znaczenia nowo 

pojawiających się zwrotów nie można zwizualizować nonwerbalnie, nauczyciel tłumaczy ich treść na język 

polski. 
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prezentacja oraz utrwalenie wyrazów, zwrotów i wyrażeń kluczowych
38

 

prezentacja i utrwalenie rzeczowników (m. in. nazwy produktów spożywczych): der Apfel 

(die Äpfel), die Birne (die Birnen), die Pflaume (die Pflaumen), die Erdbeere (die Erdbeeren), die 

Orange (die Orangen), der Schokoladenkuchen (die Schokoladenkuchen), die Eiswaffel (die 

Eiswaffeln), die (saure) Gurke (die Gurken), der Käse (kein Pl.), die Wurst (Würste), der Lolli (die 

Lollis), das Früchtebrot (die Früchtebrote), das Würstchen (die Würstchen), das Törtchen (die 

Törtchen), die Melone (die Melonen), das Blatt (die Blätter) 

- technika demonstracji => załącznik nr 4 

Nauczyciel zapoznaje dzieci z nowymi słowami, ilustrując ich znaczenie za pomocą 

obrazków. 

 

N.: Lasst mich zuerst ein paar neue Wörter einführen
39

. 

 

N.: Das ist ein roter Apfel. 

 

- technika tzw. „malowania w powietrzu”
40

 (Malen in der Luft) 

Celem kolejnego kroku jest utrwalenie znaczenia nowo poznanych słów poprzez 

wykorzystanie techniki, która odpowiada zasadzie multisensorycznej prezentacji 

przedstawianych treści. 

 

N.: (…)41, mal einen Apfel in der Luft! 

 

- ćwiczenie: Was fehlt?
42

 

Nauczyciel prosi dzieci o odwrócenie się i zamknięcie oczu. W tym czasie usuwa z tablicy 

jeden z obrazków. Zadaniem dzieci jest odgadnięcie nazwy brakującego owocu lub 

produktu. 

 

                                                 

38
 W fazie tej nie wprowadzamy słowa der Schmetterling, żeby nie zdradzać przebiegu akcji. 

39
 Puchta, Mueller-Caron 2001, 40 

40
 Gerngroß 1992, 18-19 

41
 (…) = imię dziecka 

42
 Gerngroβ 1992, 19; Iluk 2002 49 
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N.: Dreht euch um und macht die Augen zu. 

N.: Dreht euch um und macht die Augen auf. Was fehlt? 

 

prezentacja i utrwalenie rzeczowników (nazwy dni tygodnia): der Montag, der Dienstag, der 

Mittwoch, der Donnerstag, der Freitag, der Samstag, der Sonntag 

- zabawa z karteczkami symbolizującymi dni tygodnia 

Nauczyciel przygotowuje paski, na których znajdują się cyfry od 1-7. Następnie wymienia 

nazwy dni tygodnia, układając paski w odpowiedniej kolejności. Później zmienia 

kolejność pasków i rozdaje je dzieciom. Dzieci odpowiadają na pytania: 

 

N.: Wer hat die Nummer 1? Der erste Tag in der Woche ist Montag. 

 

Nauczyciel rozdaje dzieciom karteczki z nazwami dni tygodnia i zadaje następujące 

pytania: 

N.: Welcher Tag in der Woche ist der Dienstag? 

 

Dzieci odpowiadają na pytania, wpisując pod danym dniem tygodnia odpowiednią liczbę. 

Do utrwalenia nazw dni tygodnia można wykorzystać piórniki, w których znajduje się 

niekiedy plan lekcji z niemieckimi nazwami dni tygodnia. Można zachęcić dzieci do 

przeczytania tych nazw. 

 

prezentacja przyimka: am (Montag) 

- zadawanie pytań 

Na pierwsze pytanie odpowiada pacynka. Kolejne pytania kierowane są do dzieci. 

 

N.: Was machst du am Montag? 

Dz.: Ich lerne. 

 

Dzieci uwzględniają w swoich wypowiedziach znane im już nazwy różnych czynności. 

 

prezentacja i utrwalenie zwrotów (nazwy określające m. in. samopoczucie): hungrig sein, satt 

sein 
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- technika demonstracji + TPR43 => załącznik nr 4 

Nauczyciel wypowiada następujące zdania, których treść wizualizuje za pomocą mimiki i 

gestykulacji: 

 

N.: Ich bin satt. (Nauczyciel pokazuje, że jest najedzony, wskazując na pełny brzuch.) 

N.: Ich bin hungrig. (Nauczyciel demonstruje łapczywe zjadanie owoców i innych 

produktów) 

 

W kolejnym etapie dzieci reagują na polecenia wydawane przez nauczyciela. 

N.: (…)44, zeig uns, dass du satt bist. 

 

- poszukiwanie produktów spożywczych: Versteckspiel => załącznik nr 4 

Nauczyciel ukrywa w klasie obrazki przedstawiające produkty spożywcze (załącznik nr 4)  

i wypowiada zdania, na które dzieci reagują wykonaniem odpowiedniej czynności. 

N.: (…)45 ist hungrig. Er macht sich auf den Weg, um (...)zu suchen. 

 

prezentacja i utrwalenie rzeczownika (nazwa głównego bohatera): die Raupe (die Raupen) + 

prezentacja i utrwalenie przymiotników (nazwy cech głównego bohatera): groß, klein 

- technika demonstracji + zadawanie pytań => załącznik nr 1 

Nauczyciel pokazuje obrazki dużej i małej gąsienicy i mówi: 

 

N.: Das ist eine große / kleine Raupe.  

 

Następnie pacynka zadaje dzieciom pytanie: 

 

N.: Welche Raupe ist klein?  

 

Zadanie dzieci sprowadza się do wskazania odpowiedniego obrazka. 

 

                                                 

43
 TPR (Total Physical Response) = metoda reagowania całym ciałem, wskazówki metodyczne  1.3.1. 

Wprowadzenie tekstu narracyjnego 

44
 (...) = imię dziecka 

45
 (...) = imię dziecka 
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prezentacja zwrotu (nazwa czynności): sich durch etw. fressen 

- technika demonstracji 

Nauczyciel wskazuje na różnicę pomiędzy słowami essen i fressen, skreślając dwie 

pierwsze litery w wyrazie fressen. Znaczenie zwrotu sich durch etw. fressen nauczyciel 

przedstawia, robiąc w jednym z owoców dziurę np. za pomocą patyka (patyk = gąsienica). 

N.: Die Raupe frisst sich durch einen Apfel. / Die Raupe hat sich durch einen Apfel 

gefressen. 

 

prezentacja i utrwalenie zwrotu: sich auf den Weg machen, um Futter zu suchen. 

- technika demonstracji 

Nauczyciel wizualizuje w/w zwrot za pomocą mimiki i gestów. Następnie pacynka prosi 

wybrane dziecko, aby wykonało następujące polecenie. 

 

N.: (…)46 macht sich auf den Weg, um Futter zu suchen. 

 

Dzieci mogą również przedstawiać, w jaki sposób określone osoby czy zwierzęta 

wybierają się w drogę. 

 

N.: (...)47, wie macht sich deine Oma (eine Schnecke etc.) auf den Weg? 

 

2. Narracja oraz inscenizacja opowiadania (Erzählen der Geschichte)48 

Pierwsza prezentacja opowiadania (das erste Erzählen) 

- wizualizacja treści opowiadania
49

 (seria obrazków => załącznik nr 5) 

Opowiadając historyjkę, powinnyśmy zadbać o jej odpowiednią wizualizację. W tym celu 

posługujemy się obrazkami i/lub rekwizytami
50

 oraz mimiką i gestykulacją. 

- streszczenie opowiadania w języku polskim 

                                                 

46
 (...) = imię dziecka 

47
 (...) = imię dziecka 

48
 wskazówki metodyczne  1.3.2. Narracja tekstu i jego inscenizacja 

49
 wskazówki metodyczne  1.3.2.8. Wizualizacja treści tekstu narracyjnego 

50
 Idealnym rozwiązaniem jest posłużenie się w trakcie opowiadania prawdziwymi owocami. 
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Historyjkę można opowiedzieć dzieląc treść tekstu na fragmenty. Po opowiedzeniu 

danego fragmentu historyjki dzieci streszczają jego treść w języku ojczystym. Ma to na 

celu sprawdzenie stopnia zrozumienia danego fragmentu tekstu
51

. 

3. Utrwalenie treści / elementów językowych opowiadania I (Festigungsphase I)52 

utrwalenie elementów językowych opowiadania 

utrwalenie rzeczownika (nazwy głównego bohatera): die Raupe (die Raupen) + utrwalenie 

rzeczowników (m. in. nazwy produktów spożywczych): der Apfel (die Äpfel), die Birne (die 

Birnen), die Pflaume (die Pflaumen), die Erdbeere (die Erdbeeren), die Orange (die Orangen), der 

Schokoladenkuchen (die Schokoladenkuchen), die Eiswaffel (die Eiswaffeln), die (saure) Gurke 

(die Gurken), der Käse (kein Pl.), die Wurst (Würste), der Lolli (die Lollis), das Früchtebrot (die 

Früchtebrote), das Würstchen (die Würstchen), das Törtchen (die Törtchen), die Melone (die 

Melonen), das Blatt (die Blätter) 

- reagowanie na przekaz werbalny (identyfikacja słów) => załącznik nr 4 

Dzieci słuchają ulubionej muzyki i tańczą. Na szyi mają przywieszone emblematy 

przedstawiające poszczególne produkty spożywcze występujące w historyjce (załącznik 

nr 4). Po wyłączeniu muzyki dzieci zatrzymują się. Nauczyciel wypowiada dany wyraz, 

np.: ein Würstchen, a dziecko, które posiada odpowiedni emblemat na szyi, obraca się 

wokół własnej osi
53

. 

 

utrwalenie treści opowiadania 

- reagowanie na przekaz werbalny: Was mache ich falsch?54 

Nauczyciel wypowiada jedno zdanie z opowiadania, wykonując przy pomocy pantomimy, 

której towarzyszy odpowiednia mimika i gestykulacja, czynność, która nie wizualizuje 

treści wypowiadanego zdania. Dzieci reagują na zachowanie nauczyciela, wizualizując 

poprawnie treść usłyszanego zdania
55

. 

 

                                                 

51
 Chapman 2001, 46 

52
 wskazówki metodyczne  1.3.3. Utrwalenie treści tekstu narracyjnego i jego elementów językowych 

53
 Jaworowska 2008, 61 

54
 Gerngross 2004, 6 

55
 W wizualizacji treści zdań pomocna może okazać się zielona podkolanówka (gąsienica), którą nauczyciel 

naciąga na ramię. Daje to nauczycielowi swobodę wykonywania zamierzonych czynności. 
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4. Druga prezentacja opowiadania (das zweite Erzählen)56 

- opowiadanie interaktywne
57

 => załącznik nr 5 

Dzieci otrzymują wykonane z kartonu koła, na których naklejone są obrazki ilustrujące 

poszczególne sceny opowiadania (załącznik nr 5). Następnie zakładają koła na dłonie za 

pomocą przymocowanej do niego gumki. Nauczyciel opowiada historyjkę, a wybrane 

dziecko, które posiada obrazek ilustrujący opowiadaną przez nauczyciela scenę, podnosi 

rękę i pokazuje obrazek pozostałym dzieciom
58

. 

Dzieci wyrażające gotowość mowną mogą włączać się w narrację, powtarzając podane 

poniżej zdanie i / lub dodając jedynie pojedyncze słowa. 

 

Dz.: Sie machte sich auf den Weg, um Futter zu suchen. 

Dz.: Am Montag fraß sie sich durch einen ______, aber satt war sie noch immer nicht. 

 

5. Utrwalenie treści / elementów językowych opowiadania II (Festigungsphase II)59 

utrwalenie elementów językowych opowiadania 

utrwalenie rzeczownika (nazwa głównego bohatera): die Raupe (die Raupen) + utrwalenie 

rzeczowników (m. in. nazwy produktów spożywczych): der Apfel (die Äpfel), die Birne (die 

Birnen), die Pflaume (die Pflaumen), die Erdbeere (die Erdbeeren), die Orange (die Orangen), der 

Schokoladenkuchen (die Schokoladenkuchen), die Eiswaffel (die Eiswaffeln), die (saure) Gurke 

(die Gurken), der Käse (kein Pl.), die Wurst (Würste), der Lolli (die Lollis), das Früchtebrot (die 

Früchtebrote), das Würstchen (die Würstchen), das Törtchen (die Törtchen), die Melone (die 

Melonen), das Blatt (die Blätter) + utrwalenie rzeczowników (nazwy dni tygodnia): der 

Montag, der Dienstag, der Mittwoch, der Donnerstag, der Freitag, der Samstag, der Sonntag 

- rozwiązywanie karty pracy: Wodurch hat sich die Raupe am ... gefressen? => załącznik nr 6 

Dzieci przyporządkowują produkty spożywcze do dni tygodnia, podczas których 

gąsienica je spożywała.  

 

utrwalenie treści opowiadania 
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- modyfikacja treści opowiadania (alternatywna wersja opowiadania)
60

 

Decydując się na powtórzenie treści opowiadania na jednym z kolejnych zajęć, 

modyfikujemy jego treść poprzez wprowadzenie nowych bohaterów, np. warzyw
61

. 

 

N.: Am Montag fraß sie sich durch einen Kohl, aber satt war sie noch immer nicht. etc. 

 

Die kleine Raupe Nimmersatt pobierz materiały dydaktyczne 
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