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Cel zabawy: Uczniowie ćwiczą umiejętność rozumienia tekstu czytanego.
Opis: Uczniowie wycinają kostki domina i na znak dany przez nauczyciela starają się je dopasować  
odpowiednio do siebie. Wygrywa ten uczeń, który pierwszy poprawnie wykona zadanie. 

Cel zabawy: Uczniowie ćwiczą spostrzegawczość i utrwalają niemieckie nazwy zilustrowanych czynności.
Opis: Klasa podzielona jest na 3-4-osobowe grupy. Każda grupa otrzymuje zestaw kart. Przed rozpoczęciem  
gry uczniowie przyglądają się kartom i odszukują pary. Następnie odwracają karty tak, by nie było widać,  
co one przedstawiają, i rozkładają je na ławce. Uczeń rozpoczynający grę odkrywa dwie dowolne karty  
i pokazuje je pozostałym uczniom. Jeżeli karty tworzą parę, zabiera je. Jeżeli nie, to odkłada je w te same  
miejsca, skąd je wziął. Pozostali uczniowie starają się zapamiętać treść i miejsce odłożenia kart.  
To pomoże im w znalezieniu pary, gdy przyjdzie ich kolej na odsłanianie kart.  
Wygrywa ten uczeń, który zbierze najwięcej par. 

Cel zabawy: Uczniowie ćwiczą umiejętność rozumienia tekstu czytanego.
Opis: Uczniowie wycinają elementy i dopasowują je do siebie. 
Wygrywa ten uczeń, który pierwszy wykona poprawnie zadanie. 

Cel zabawy: Uczniowie utrwalają pytania o czas zegarowy oraz ćwiczą określanie czasu.
Opis: Uczniowie pracują w parach. Wycinają tarczę zegarową i wskazówki. Wskazówki przymocowują  
do tarczy za pomocą pinezki. Jeden uczeń z pary ustawia dowolnie wskazówki i zadaje pytanie:  
Wie spät ist es? / Wie viel Uhr ist es? Drugi uczeń odpowiada. Następnie zamieniają się rolami.

Opis gier i zabaw
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Cel zabawy: Uczniowie utrwalają formy stopniowania przymiotników, ćwiczą umiejętność  
zadawania pytań oraz udzielania na nie odpowiedzi twierdzących i przeczących. Uczniowie ćwiczą  
pamięć i spostrzegawczość.
Opis: Klasa podzielona jest na 3-osobowe grupy. Każda grupa otrzymuje zestaw kart. Przed rozpoczęciem 
gry uczniowie zapoznają się z treścią kart. Tercet stanowią 3 karty należące do tego samego zbioru/kompletu. 
Uczeń zdobywa karty, zadając pozostałym graczom w grupie pytania zapisane pod rysunkiem.  
Po zapoznaniu się z treścią kart uczniowie tasują karty, rozdają je i rozpoczynają grę. Grę rozpoczyna  
dowolny uczeń, zadając pytanie koleżance/koledze o kartę do kompletu. Jeżeli koleżanka/kolega ma  
taką kartę, odpowiada twierdząco i oddaje ją pytającemu. Uczeń, który zdobył kartę, zadaje kolejne  
pytanie dowolnie wybranemu graczowi z grupy. Jeżeli zapytany uczeń nie ma danej karty, odpowiada  
przecząco i ma prawo do zadawania pytań. Wygrywa ten uczeń, który zdobył najwięcej tercetów.

Cel zabawy: Uczniowie doskonalą umiejętność zadawania pytań i udzielania odpowiedzi.
Opis: Uczniowie pracują w parach. Wycinają karty do gry, tasują je i układają na stole. Pierwszy uczeń 
wyciąga kartę i pyta o czynność, która jest przedstawiona na rysunku. Poprawnie utworzone pytanie 
znajduje się na odwrocie karty. Widzi je drugi uczeń i odpowiada na nie. Pierwszy uczeń sprawdza 
poprawność odpowiedzi. Za każde poprawne pytanie i każdą poprawną odpowiedź uczniowie otrzymują 
punkt. Wygrywa uczeń, który zdobędzie największą liczbę punktów. 


