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Miejsce realizacji innowacji: 
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Libidzy 

Klasy objęte innowacją: 
klasa VII 

Rodzaj innowacji:                                                                                                 
programowo-metodyczna

Termin realizacji innowacji: 
26 styczeń- czerwiec 2021 (II semestr roku szkolnego 2020/2021)

Wstęp i uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji:

Dzieci przyswajają sobie wiedzę w naturalny sposób: poprzez gry, zabawy, 
rymowanki i piosenki, filmy. Bardzo ważne jest stosowanie różnorodnych ćwiczeń w
trakcie nauki języka obcego tak aby zachęcić ucznia do nauki. Wskazane jest 
stosowanie wielokrotnych powtórzeń leksyki i gramatyki, jednak aby powtórzenia 
były efektywne powinny być podawane w sposób atrakcyjny i ciekawy. Nauka 
języka niemieckiego w formie zabawy jest świetnym sposobem na przekazanie treści 
programowych. Przy wprowadzeniu drugiego języka obcego od podstaw w klasie VII
najważniejsze jest rozbudzenie ciekawości u ucznia i utwierdzenie go w przekonaniu,
że kontakt z językiem może być przyjemny, sprawiać dużo radości i jednocześnie 
uczyć go. Innowacja  pedagogiczna „Deutschlernen kann Spaß machen” jest 
wynikiem obserwacji oraz spostrzeżeń w trakcie wieloletniej pracy na stanowisku 
nauczyciela języka niemieckiego. W związku z powyższym stosowanie ćwiczeń 
interaktywnych, platform edukacyjnych, gier i zabaw językowych dostępnych w 
Internecie  może rozbudzić w uczniach chęć pogłębiania wiedzy i  motywację do 
dalszej edukacji.

Cel ogólny: 
Zainteresowanie nauką języka niemieckiego, kształtowanie postawy otwartości oraz 
tolerancji kulturowej. Wykorzystanie pozytywnego nastawienia uczniów do nauki 
poprzez zabawę.

Cele szczegółowe w kategoriach:
• podnoszenie poziomu swoich kompetencji językowych,
• znajomość leksyki w języku niemieckim w zakresie: ulubione zajęcia, otaczające go
osoby, miejsca, przedmioty,zwierzęta, rodzina itp.
• tworzenie krótkich wypowiedzi ustnych dotyczących bliskich mu tematów,
• uczeń nazywa przedmioty, osoby i czynności przedstawione na obrazkach,
• ćwiczenie wymowy,



• doskonalenie sprawności: słuchania, mówienia czytania i pisania w języku 
niemieckim,
• wykorzystanie technologii komputerowej i internetu przy realizacji zadań 
programu,
• przygotowanie się do kontynuowania nauki języka niemieckiego w przyszłości,
• zainteresowanie się nauką języków obcych, inną kulturą, obyczajami, tradycjami, 
• czerpanie satysfakcji z przyswajanych umiejętności,
• odkrywanie swoich zainteresowań i zaspokajanie swojej ciekawości świata

Zakres:
Innowacja o charakterze programowo-metodycznym będzie skierowana w II 
semestrze roku szkolnego 2020/2021 do uczniów klas VII. Innowacja realizowana 
będzie w ramach zajęć języka niemieckiego. 

Okres realizacji innowacji obejmuje: 26 styczeń – czerwiec 2021r.

Treści:
Tematy zajęć dotyczą zagadnień zawartych w podstawie programowej dla języka 
obcego, nauczanego jako drugiego od klasy VII szkoły podstawowej.

Techniki na rozwijanie czterech sprawności językowych:
• dopasowanie obrazka do usłyszanego tekstu,
• porządkowanie obrazków,
• wykonywanie poleceń nauczyciela,
• zadania typu prawda/fałsz,
• odpowiadanie na pytania do usłyszanego tekstu,
• powtarzanie za nauczycielem: w grupie i indywidualnie,
• opisywanie przedmiotów lub czynności przedstawionych na obrazkach, lub 
prezentowanych przez nauczyciela,
• odpowiadanie na pytania,
• odgrywanie scenek w formie dialogu,
• odgadywanie treści obrazków,
• odnajdywanie różnic na ilustracjach,
• pokazywanie przedmiotów,
• wykorzystanie rekwizytów,

Utrwalenie poznanych słów i struktur w formie zabaw i gier:
• gry internetowe, aplikacje na telefonach mobilnych,
• platformy edukacyjne,
• strony z interaktywnymi ćwiczeniami do nauki języka niemieckiego



Ewaluacja:
W czasie trwania innowacji ewaluacja będzie polegać głównie na obserwacji 
zachowania i analizie ustnych wypowiedzi uczestników zajęć, zaangażowaniu i 
aktywności w czasie trwania innowacji.

Sposoby ewaluacji:

• rozmowy z uczniami,

• obserwacja pracy i zaangażowania uczestników innowacji podczas zajęć,          

• udział w konkursach języka niemieckiego o różnym zasięgu,                              

• analiza efektów pracy uczniów 

Cele ewaluacji:

Monitorowanie stopnia przyswojenia słownictwa, nabywania nowych umiejętności, 
zainteresowania uczniów. Wprowadzenie innowacji na lekcjach języka niemieckiego 
ma sprzyjać zabawie i poprawie osiągnięć z tego języka, a te oceniane będą zgodnie z
obowiązującym w szkole systemem oceniania. 

Narzędzie ewaluacji:

Ankieta ewaluacyjna dla uczniów.

Efekty dla szkoły:
• poprawa jakości nauczania,
 wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez uatrakcyjnienie prowadzonych 
zajęć,
 budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród uczniów i rodziców jako 
placówki  dbającej o językowy rozwój swoich wychowanków.


