Relacja z przebiegu pracy Szkolnego Koła Języka Niemieckiego w pierwszym
semestrze roku szkolnego 2020/21.
Praca w szkolnym kole zainteresowań przeznaczona była dla uczniów, którzy pragnęli
rozwijać swoje umiejętności językowe.
Dodatkowe zajęcia odbywały się w każdy piątek od 7.10-7.55 , w których uczestniczyli
uczniowie z klas siódmych i ósmych oraz jedna osoba z klasy VIb.
W I półroczu roku szkolnego odbyło się 14zajęć, a frekwencja wynosiła 95 %.
Głównym celem koła językowego było:
- poszerzenie znajomości języka niemieckiego zapewniającą sprawną komunikację językową
oraz lepsze poznanie kultury, geografii, historii i spraw życia codziennego krajów
niemieckojęzycznych,
- wdrażanie do samodzielności poprzez kształtowanie technik uczenia się,
- kształtowanie postaw otwartości, zrozumienia i tolerancji wobec innych poprzez poznanie
kultury i realiów krajów niemieckojęzycznych.
Tematy, które zostały poruszane to m. in. : święta w Niemczech ,Europejski Dzień Języków
Obcych, zabytki Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Lichtensteinu oraz zwyczaje bożonarodzeniowe
w krajach niemieckojęzycznych
Podczas zajęć wykorzystywane były różne metody i formy pracy, m.in.
-metoda audiolingwalna – dryll językowy ( w początkowej fazie przyswajania nowego
słownictwa)
- audiowizualna (filmy edukacyjne)
- metoda reagowania ciałem (TPR – Total Physical Response)
- metoda gramatyczno – tłumaczeniowa (w późniejszej fazie uczenia się języka)
- metoda komunikacyjna
- praca indywidualna

Oto krótka relacja z pracy uczniów:

 W ramach szkolnych obchodów ,,Europejskiego Dnia

Języków Obcych’’

zorganizowany został konkurs plastyczny na plakat z grzecznościowymi słówkami
w języku niemieckim lub angielskim.
Głównym celem konkursu było:
- rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej;
-rozwijanie wrażliwości estetycznej;
-stworzenie możliwości własnych dokonań twórczych.
Uczniowie zadbali również o odświętną dekorację – gazetkę na holu szkolnym.
Wszystkim uczniom dziękujemy za zaangażowanie i wykonanie pięknych prac
plastycznych. Nagrody i dyplomy wręczymy po powrocie do szkoły.



W dniu 23.10.2020r. uczniowie w reżimie sanitarnym tworzyli plakaty:
,, Hallo aus Berlin’’- pocztówki z Berlina.
Na początku każdy uczeń tworzył swoje pocztówki, które następnie zostały
połączone w jedną wielką pracę wszystkich uczniów.

Oto fotorelacja z przebiegu z zajęć:

