DOKUMENTACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO
I Temat projektu: „Kraje niemieckojęzyczne – bogactwo i różnorodność”
II Zasięg projektu: Szkolny projekt realizowany przez uczniów kl. V-VII SP.
III Problem rozwiązywany przez projekt: Czy lepsze poznanie krajów niemieckiego obszaru
językowego wpływa na większą mobilizację do nauki j. niemieckiego?
IVCel główny projektu : Zapoznanie uczniów z mniej znanymi informacjami dotyczącymi
krajów niemieckojęzycznych
V Cele szczegółowe projektu:
1) Poznanie ciekawostek o krajach niemieckojęzycznych
2) Poznanie niektórych legend i baśni z krajów niemieckiego obszaru językowego, w tym
mniej znanych bajek braci Grimm
3) Poznanie muzyki młodzieżowej ww. krajów
4) Poznanie znanych postaci z krajów niemieckojęzycznych: sportowców, polityków, aktorów
5) Poznanie przysmaków z Niemiec, Austrii i Szwajcarii
6) Zachęcanie do samodzielnego wyszukiwania na stronach internetowych informacji
dotyczących krajów niemieckojęzycznych
7) Propagowanie otwartego podejścia do kultury i nauki j. niemieckiego oraz obalanie mitów,
stereotypów i uprzedzeń w stosunku do obywateli tych krajów
VI Metody:
1) Projekt
2) Działania praktyczne: tematyczne prace plastyczne, collage o poznawanych krajach
3) Rozmowa nauczająca
4) Konkursy wiedzy: „ Kraje niemieckojęzyczne”, „Bajki braci Grimm”, „ Prawda to, czy
legenda”, „ Poznań z XIX wieku - zabytki” „Bambrzy poznańscy-kto to taki?”
5)Konkurs plastyczny: „ Z czym kojarzy ci się to państwo?”
6) Lekcja otwarta dla uczniów najmłodszych uczących się j. niemieckiego: „Jaka
to bajka braci Grimm ?”
7) Wystawy prac plastycznych, collage
VII Nauczyciele realizujący projekt: Aneta Ławniczak , Małgorzata Dąbrowska
VIII Harmonogram realizacji projektu:
Zadania

Wykonawcy

1.Opracowanie koncepcji dokumentacji
projektowej

A. Ławniczak, M. Dąbrowska

Termin
Wrzesień 2017r.

2.Poznanie ciekawostek o krajach
niemieckojęzycznych:

A. Ławniczak
M. Dąbrowska

Listopad Grudzień 2017r.

- Zwyczaje i obyczaje
- Znaki i szyldy informacyjne
- Potrawy z krajów
niemieckojęzycznych
- Znani naukowcy i odkrywcy
Lekcje tematyczne
Konkurs wiedzy o krajach
niemieckojęzycznych: Co kraj to
obyczaj!

A. Ławniczak
M. Dąbrowska

3. Zapoznanie z nieznanymi bajkami
braci Grimm

A. Ławniczak

Styczeń 2017

Luty-Marzec 2017

Lekcje tematyczne
A. Ławniczak

Konkurs : Jaka to bajka?

Kwiecień 2017
Lekcja otwarta dla kl. II/III –
M. Dąbrowska

Zgadywanki bajkowe
4. Poznanie wybranych baśni
poszczególnych krajów
niemieckojęzycznych

Maj 2017

i legend z

Lekcje tematyczne

A. Ławniczak
M. Dąbrowska

Wrzesień-Listopad
2018
Styczeń 2019

Konkurs : Prawda to czy legenda?
Marzec-Kwiecień
2019
5. XIX-wieczny Poznań – historia,
zabytki, osadnicy z Niemiec w Poznaniu,
gwara poznańska

A. Ławniczak
M. Dąbrowska

Lekcje tematyczne, historyczne, z
elementami gwary poznańskiej

Konkurs : Poznań wieku XIX- tego
Podsumowanie i zakończenie projektu.

A. Ławniczak
M. Dąbrowska

Wybranie najlepszych Germaniaków ,
biorących udział we wszystkich
konkursach

IX Wykaz umiejętności kształtowanych przez pracę metodą projektu :
1) Planowanie
2) Praca w grupie
3) Komunikowanie się
4) Przyjmowanie odpowiedzialności za własną pracę
5) Zbieranie i selekcjonowanie wiadomości
6) Rozwiązywanie problemów
7) Rozwijanie inicjatywności
8) Prezentacja efektów pracy:
- tematyczne prace plastyczne
- collage o poznawanych krajach
-scenariusz lekcji otwartej
- pokazy zdjęć i wystawy prac plastycznych
X Materialne efekty projektu : :„Kraje niemieckojęzyczne – bogactwo i różnorodność”

1. Dokumentacja projektu edukacyjnego
2 . Dyplomy uczniów
3. Scenariusz lekcji otwartej
4. Zdjęcia z konkursów i wystaw prac plastycznych

Maj 2019

Czerwiec 2019

