
 
Program warsztatów ,,Gry i pomoce dydaktyczne w nauczaniu  

języka obcego zawodowego'' 30 listopada  - 1 grudnia 2017r.   

 ( nauczyciele języka niemieckiego) 
 
30 listopada  2017r. 

12:30  Przerwa kawowa  

13:00 – 14:30 

Verwendung von Spielen im DaF-Unterricht: Voraussetzungen, Vorteile, 

Schwierigkeiten  // Zastosowanie gier na lekcji języka niemieckiego jako 

obcego: założenia, zalety, trudności. 

Beispiele von phonetischen und grammatischen Spielen im DaF-

Unterricht // Przykład gier fonetycznych i gramatycznych w nauczaniu 

języka niemieckiego 

- prowadzenie dr Aleksandra Łyp-Bielecka 

14:30 – 15:15 Obiad  

15:15 – 16:00 

Beispiele von Bewegungs- und Rollenspielen im DaF-Unterricht  //  

Przykłady gier ruchowych oraz gier z podziałem na role w nauczaniu 

języka niemieckiego 

- prowadzenie dr Aleksandra Łyp-Bielecka 

16:00 – 16:15  Przerwa kawowa  

16:15 – 17:45 

Spielen und dabei die lexikalische Kompetenz der Lernenden entwickeln 

(Themenkreis: Landwirtschaft, Gartenbau, Pflanzenanbau, Tierzucht) // 

Gry w rozwijaniu kompetencji leksykalnej uczniów  (tematyka: 

rolnictwo, ogrodnictwo, uprawa, hodowla) 

Wir entwickeln eigene Unterrichtssequenzen mit Spielen // Tworzymy 

własne sekwencje lekcyjne z zastosowaniem gier 

- prowadzenie dr Aleksandra Łyp-Bielecka 

18:00 – 19:00  Kolacja 
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7:30   -  9:00  Śniadanie   

09:00 – 10:30 

INTERNET IM DAF UNTERRICHT:  

Internet jako pomoc dydaktyczna na lekcjach języka niemieckiego: 

wykorzystanie Internetu do nauki leksyki, gramatyki, rozumienia mowy i 

rozumienia tekstu, pomocne strony internetowe dla nauczycieli i uczniów 

- prowadzenie dr Aleksandra Bednarowska 

10:30 – 10:45 Przerwa kawowa  

10:45 – 12:15 

SPRECHEN, SPRECHEN, SPRECHEN – KOMMUNIKATIVE 

KOMPETENZ BEIM SPIELEN ENTWICKELN  

Bądź jak Lewandowski i mów po niemiecku: rozwijanie kompetencji 

językowych i komunikacyjnych na lekcjach j. niemieckiego: 

zastosowanie gier i pomocy dydaktycznych do  zmotywowania uczniów 

do mówienia i rozwinięcia ich kompetencji językowych 

- prowadzenie dr Aleksandra Bednarowska 

12:15 – 12:30  Przerwa kawowa  

12:30 – 14:00  

SPIELEN UND  ENTWICKUNG VON SCHREIBKOMPETENZEN: 

KREATIVES SCHREIBEN  

Pisanie kreatywne – przykłady gier i ćwiczeń do zastosowania na 

lekcjach j. niemieckiego w celu zachęcenia uczniów do pisania w języku 

obcym - prowadzenie dr Aleksandra Bednarowska 

14:00 – 15:00 Obiad  

 

  


