
Rozkład materiału z języka niemieckiego dla  klasy trzeciej 

szkoły podstawowej 

rok szkolny 2022/2023 

 
Punkty z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych- I etap 

edukacyjny, obejmujący klasy I-III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna. 
Język mniejszości narodowej lub etnicznej. 

 
1. Dokąd idziesz?- wprowadzenie-  
2. Ja idę do parku. Wykonywanie ćwiczeń.-  
3. Śpiewamy piosenkę „Ich gehe in die Schule”. 
4. Idę do szkoły.- dialogi. Sylabizujemy poznane wyrazy 
5. Moje dossier – Potrafię nazwać miejsca, do których chętnie chodzę. 
6. Co robisz w szkole? W szkole czytam i piszę.  
7. Śpiewamy piosenkę  La cucaracha. Uczymy się  i bawimy.    
8. Moje dossier – Potrafię wymienić czynności, które wykonuję w szkole. 
9. Test sprawdzający poznane słownictwo.   
10. To są moje ubrania. Moja czapka jest kolorowa. 
11. Śpiewamy piosenkę Kleider-Rap. Rozumienie tekstu ze słuchu 
12. Moje dossier – Potrafię nazwać ubrania. 
13. Idziemy do zoo.   To jest niedźwiedź 
14. Śpiewamy piosenkę Tiere. Uczymy się i bawimy 
15. Moje dossier – Znam nazwy egzotycznych zwierząt, które można spotkać  w zoo.  
16. Sandra piecze ciast. 
17. Nauka piosenki Backe, backe Kuchen. Rozumienie ze słuchu. 
18. Moje dossier – Potrafię nazwać artykuły spożywcze, których używa się do pieczenia ciasta.    
19. Test sprawdzający poznane słownictwo. 
20. W koszyku mam owoce i warzywa. Jem banany i marchewki. 
21. Śpiewamy piosenkę Ich esse eine Banane 
22. Moje dossier – Potrafię nazwać warzywa i owoce.    
23. Co robisz na placu zabaw? Biegam, skaczę, huśtam się. 
24. Śpiewamy piosenkę  Tanz mit mir!  
25. Moje dossier –  Umiem nazwać czynności, które wykonuję na placu zabaw.   
26. Test sprawdzający poznane słownictwo. 
27. To jest mój chomik. Znam nazwy zwierząt, potrafię o nim opowiedzieć 
28. Śpiewamy piosenkę Katze und Maus  
29. Moje dossier – Potrafię nazwać zwierzęta domowe.    
30. To jest mój dom.   Opowiadam co robię w domu 
31. Śpiewamy piosenkę  In meinem Haus.    
32. Moje dossier – Umiem wymienić nazwy czynności, które wykonuję  w domu.    
33. Wycieczka do miasteczka LEGO. Poznajemy park rozrywki w Niemczech  
34. Jadę pociągiem  i płynę statkiem.    
35. Śpiewamy piosenkę  Wir fahren  
36. Moje dossier – Potrafię wymienić nazwy środków lokomocji.    
37. Karnawał w Niemczech. Moja maska karnawałowa 
38. Rotkäppchen – Czerwony Kapturek. W świecie bajek braci Grimm  

 
 


