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1. OPIS PROGRAMU 
 

         1a. Metryczka programu 
 
Przedmiot: język niemiecki 
Typ szkoły: szkoła podstawowa 
Etap nauki: I etap edukacyjny, klasyI-III 
Wymiar godzin: 2 lekcje 45-minutowe tygodniowo w klasach I, II, III. 
Informacja o autorze: Violetta Szewczyk 

� absolwentka Wydziału Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego 
� nauczycielka języka niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 118 we Wrocławiu 

 
            1b. Okoliczności powstania programu 
 
Język niemiecki jest językiem naszych zachodnich sąsiadów i jego znajomość ułatwi 
obecnym sześciolatkom i siedmiolatkom z klas pierwszych w przyszłości nawiązywanie          
i utrzymywanie kontaktów prywatnych i słuŜbowych z mieszkańcami krajów 
niemieckojęzycznych oraz zaistnienie bez kompleksów, w dziedzinie znajomości języków 
obcych, we współczesnym świecie, zwłaszcza, Ŝe uczniowie objęci tym programem uczyć 
będą się takŜe języka angielskiego. Niniejszy program zawiera zmiany dokonane wskutek 
ewaluacji poprzedniej wersji realizowanej w latach 2000-2008 i wymagań nowej 
podstawy programowej( rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w 
sprawie dopuszczania do uŜytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów 
nauczania oraz dopuszczania do uŜytku szkolnego podręczników (Dz.U. Nr 89, poz. 730) 
 
             1c. ZałoŜenia programu 
 
Dziecko przewyŜsza człowieka dorosłego w pewnych dziedzinach, jedną z nich jest 
zdolność do nauki języków obcych. Wprawdzie nie uświadamia sobie ono potrzeby 
uczenia się języka obcego i nie posiada najwaŜniejszego motoru do nauki, jakim jest 
motywacja, nie jest bowiem jeszcze zainteresowane przyszłością, posadą, to ma bardzo 
silny instynkt poznawania. W tym wieku jedyną efektywną drogą jest nauka przez zabawę, 
uczeń, aby uczestniczyć w tej zabawie, będzie w duŜej mierze samodzielnie dąŜyć do celu  
i osiągać pozytywne rezultaty.  
Program ten zakłada w maksymalnym stopniu wykorzystanie spontaniczności, ufności, 
ciekawości, dziecka, jego gotowości do naśladowania, chęci robienia rzeczy nowych  
i ,, fajnych”. Centralnym podmiotem tego programu jest dziecko i jego świat, jego 
zainteresowania, bliskie mu sytuacje i tematy. 
Opierając się na metodzie naturalnej( The Natural Approach) , bazującej na reagowaniu 
całym ciałem, program rozwija kreatywność i fantazję dziecka przez najbliŜsze mu 



 

 

sposoby i techniki nauczania, czyli piosenki, wierszyki, gry, zabawy i zajęcia 
komputerowe.  
WaŜnym załoŜeniem programu jest takŜe korelacja treści nauczania z języka niemieckiego 
z treściami z programu kształcenia zintegrowanego, gdyŜ powtarzanie i utrwalanie 
materiału na róŜnych zajęciach powinno przynieść dodatkowe pozytywne efekty. 
Niniejszy program tworzony jest dla konkretnej grupy dzieci, uczących się  
w danej szkole i przez nauczyciela, który będzie ten program realizować.  
Jednak waŜnym jego czynnikiem jest elastyczność, bo choć są w programie elementy 
niezmienne jak np. cele i załoŜenia, to program dopuszcza juŜ  w trakcie trwania jego 
realizacji, zmiany, korekty dokonywane w oparciu o stałe diagnozowanie pracy uczniów, 
nauczyciela, rozpoznawanie rynku wydawniczego i śledzenie tendencji w światowym 
nauczaniu języków obcych. 
 
                   1d. UŜytkownicy programu 
 
I. Wykwalifikowany nauczyciel, absolwent filologii germańskiej  
z przygotowaniem  pedagogicznym, który w oparciu o program określa cele nauczania, 
układa rozkłady materiału nauczania, trafnie dobiera i stosuje środki  
i materiały dydaktyczne, prowadzi dokumentację przebiegu procesu nauczania  
i osiągnięć ucznia 
II. Uczniowie klasy pierwszej, drugiej i trzeciej, którzy są podmiotem programu 
III. Rodzice, którzy po zapoznaniu się z programem na początku etapu edukacji języka 
niemieckiego będą mieli moŜliwość do wspierania dziecka w jego edukacji, np. przy 
wypełnianiu karty pracy własnej i kontaktowania się z nauczycielem w przypadku pytań  
i wątpliwości. 
 
           
           1e. Warunki realizacji programu. 
 
Realizacja programu rozpocznie się w klasie pierwszej i kontynuowana będzie                      
w następnych latach. Uczniowie dwie lekcje 45-minutowe w tygodniu odbywać będą       
w sali przystosowanej do potrzeb ucznia, wyposaŜonej w: podstawowy sprzęt audio-
wizualny, tj. magnetofon, komputery, odtwarzacz DVD i telewizor, tablicę korkową 
przeznaczoną do demonstracji prac i gazetek uczniów i inne typowe podstawowe 
akcesoria niezbędne do procesu nauczania ( szary papier, kredki, klej itp.) Zgodnie                     
z planem wynikowym nauczania uczniowie korzystać będą z pracowni komputerowej, 
programów multimedialnych do nauczania języka niemieckiego i Internetu. Do dyspozycji 
uczniów i nauczyciela będą teŜ klocki Pusy i ksiąŜeczki do nich. 
 
 
 



 

 

 
 

2.  CELE PROGRAMU    
 
                 2a. Cele główne 
 
NajwaŜniejszym celem realizacji programu jest nabranie przez dzieci, w trakcie jego 
trwania, ochoty do uczenia się innej mowy niŜ własna, zaszczepienie dzieciom nawyku 
uczenia się języka obcego, systematycznego i ciągłego korzystania z wielorakich 
moŜliwości do utrwalania i rozwijania swoich umiejętności w posługiwaniu się językiem 
niemieckim. Celem nauczania jest wprowadzenie dzieci w świat języka niemieckiego,  
w krąg kulturowy krajów niemieckojęzycznych, wpajanie im tolerancji i akceptacji dla 
innych narodów. 
Program ma na celu takŜe wkład we wszechstronny rozwój dziecka , pobudzanie  
i rozwijanie jego umiejętności poznawania siebie i świata, poczucia własnej wartości, 
wiary we własne moŜliwości językowe, wraŜliwości moralnej, estetycznej, sprawności 
manualnej, jego samodzielności i współpracy w grupie rówieśników.  
 
              2b.  Cele szczegółowe 
 
Program jako pierwszorzędny cel szczegółowy uwzględnia rozwijanie sprawności 
słuchania i mówienia w języku niemieckim, drugorzędny-rozwijanie sprawności czytania  
i pisania. Powinny one stanowić podstawę do nauki języka niemieckiego na następnych 
etapach edukacji. 
Sprawność rozumienia ze słuchu 

• osłuchanie się z dźwiękami, intonacją i melodią języka niemieckiego 
• rozumienie poleceń nauczyciela i odpowiednie na nie reagowanie, słownie lub 

ruchowo 
• słuchowe rozumienie sytuacji i trafną reakcję 
• rozumienie ogólnego kontekstu słuchanego tekstu (bajki, scenki, wierszyka) 
• rozumienie szczegółowych informacji podawanych w tekstach odpowiednich dla 

danej grupy wiekowej 
Sprawność mówienia   

• poprawne fonetycznie i intonacyjnie naśladowanie wymowy w języku niemieckim 
• poprawne wymawianie głosek nie występujących w języku polskim 
• poprawne odtwarzanie poznawanych wierszyków, piosenek, dialogów, itp. 
• zadawanie prostych pytań, udzielanie prostych odpowiedzi w typowych sytuacjach 
Ŝyciowych, z uwzględnieniem danego zasobu leksykalnego 

 Sprawność czytania 
• rozpoznawanie formy graficznej i kojarzenie jej z formą fonetyczną 



 

 

• rozumienie ogólnego sensu prostych, spreparowanych dla danego poziomu tekstów 
• odnajdywanie konkretnych, potrzebnych informacji w danym tekście 
• rozwijanie zamiłowania do czytania  

Sprawność pisania 
• rozpoznawanie graficznej formy wyrazu i umiejętne dopasowanie go do obrazka 
• prawidłowe pisanie po śladzie 
• prawidłowe uzupełnianie luk w wyrazach lub zdaniach 
• poprawne zapisywanie prostych, najczęściej uŜywanych wyrazów 

 
 

3.  TREŚCI NAUCZANIA  
 
3a. Zakresy tematyczne i leksykalne 

 
Zakres tematyczny Zakres leksykalny 
Ja Części ciała 

Części garderoby 
Artykuły Ŝywnościowe, owoce i warzywa 
Zakupy 
Posiłki 
Czynności wykonywane w domu, w szkole, na podwórku 
Dyscypliny sportowe 

Moja rodzina Członkowie rodziny 
Przymiotniki określające cechy charakteru i wyglądu 

Mój dom Pomieszczenia w domu 
Meble i sprzęty domowe 
Zwierzątka domowe  
Liczebniki od 1 do 100 

Moje zabawy Zabawki 
Gry i zabawy 

Moja szkoła Przybory szkolne 
Praca na lekcjach języka niemieckiego 

Moje środowisko Pory roku, miesiące, dni tygodnia 
Pogoda 
Kwiaty 
Zwierzęta 
Zawody 
Środki transportu 

Mój kraj Wakacje 
Święta i zwyczaje w Polsce 



 

 

Mój świat Państwa i narodowości, ich połoŜenie i flagi 
Święta i zwyczaje w państwach niemieckojęzycznych 
Kolędy niemieckie 

 
 
                  3b.   Sytuacje komunikacyjne  

� witanie się, Ŝegnanie się,  
� przedstawianie siebie i członków rodziny  
� podawanie swojego wieku 
� pytanie o samopoczucie 
� nazywanie części ciała 
� nazywanie części garderoby 
� nazywanie zwierząt 
� podawanie kolorów 
� nazywanie artykułów Ŝywnościowych, owoców, warzyw 
� dokonywanie zakupów 
� nazywanie posiłków 
� określanie swoich upodobań 
� pytanie o godzinę i jej podawanie 
� rozwiązywanie działań matematycznych 
� opisywanie codziennych czynności 
� opisywanie wyglądu i charakteru swoich bliskich, swoich zwierzątek, zabawek 
� składanie Ŝyczeń urodzinowych i świątecznych 
� nazywanie pomieszczeń w domu 
� nazywanie mebli i ich opisywanie 
� nazywanie i opisywanie przyborów szkolnych 
� porozumiewanie się na lekcjach języka niemieckiego 
� podawanie numeru telefonu 
� nazywanie pór roku, miesięcy, dni tygodnia 
� określanie pogody z uwzględnieniem zmian pór roku 
� nazywanie Polski i krajów niemieckojęzycznych 
� opisywanie flag narodowych  
�  nazywanie zwyczajów, ozdób, potraw świątecznych 
� pisanie kartek świątecznych 
� opowiadanie i odgrywanie scenek, dram, wierszy, piosenek 

 
            3c. Zakresy gramatyczne 
 

� zaimki osobowe 
� zaimki dzierŜawcze mein, dein, unser, euer 
� liczba mnoga poszczególnych rzeczowników 



 

 

� zdania pytające przez inwersję i z pytajnikami 
� odpowiedzi twierdzące i przeczące 
� biernik rzeczownika 
� czasowniki können,wollen,müssen w liczbie pojedynczej 
� rzeczowniki złoŜone 
� przyimki auf, bei, aus, zu, nach, in, vor,für 
� zaimek nieokreślony es  

     
4.   PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW  
 

Nauczanie dzieci, a szczególnie małych dzieci bardzo róŜni się od przekazywania wiedzy 
czy umiejętności dorosłym. Przyswajanie nowych wiadomości odbywa się u 6, 7-10-
latków często nieświadomie, bez znajomości reguł gramatycznych, ortograficznych, w 
trakcie zabawy, współpracy, rywalizacji. WaŜne jest, aby zajęcia odbywały się w 
swobodnej, pozbawionej strachu atmosferze, która będzie rozwijać w uczniach chęć            
i dąŜenie do uczestniczenia w tej zabawie.   

 
      4a.  Metody i formy pracy 
 

1. Metoda reagowania ciałem, uczniowie reagują ruchem, gestem na polecenia 
nauczyciela, przedstawiają językiem ciała znaczenie przymiotników, czasowników, 
rzeczowników. 

2. Metoda komunikacyjna, uczniowie porozumiewają się w sytuacjach 
szkolnych, klasowych, wśród rówieśników i z nauczycielem. 

3. Metoda audiolingwalna, uczniowie powtarzają chórem, grupą,    
indywidualnie zwroty, wyrazy, wierszyki, piosenki, zwracając 
uwagę na poprawność fonetyczną i intonacyjną. 

4. Metoda zabawowa, uczniowie uczestniczą w zabawach ruchowych, 
w grach z uŜyciem piosenek lub rekwizytów. 

5. Zajęcia plastyczne, uczniowie przedstawiają wizualnie znaczenia rzeczy,  
określeń, czynności. 

6. Drama, uczniowie przedstawiają bajki, inscenizacje złoŜone  
     z wierszyków , piosenek, zabaw ruchowych. 
7. Metoda projektów, uczniowie przedstawiają, indywidualnie lub grupowo, 

tematyczne projekty plastyczne, eksponowane na tablicy w klasie. 
8. Metoda multimedialna, uczniowie pracują z wykorzystaniem komputera,  

programów do nauki języka niemieckiego i Internetu, tablicy interaktywnej. 
 

Nauczyciel ma do wyboru następujące formy pracy: 
� pracę z całą grupą 
� pracę z indywidualnym uczniem 



 

 

� pracę w grupach 
� pracę w parach 

  
              4b. Techniki nauczania 
 

1. Techniki nauczania wymowy 
� powtarzanie, za nauczycielem, magnetofonem, komputerem, wyrazu, zwrotu, zdania 
� wspólne śpiewanie, powtarzanie wierszyków 
� powtarzanie,, łamańców językowych” 
2. Techniki nauczania słownictwa 
� prezentowanie słówek przez pomoce wizualne, plansze plakaty, ilustracje, 

rekwizyty, filmy video, słowniczki komputerowe 
� gry i zabawy z edukacyjnymi programami komputerowymi,, Berti” ,,, der, die, das” 

i na stronach internetowych 
� przedstawianie słówek ciałem, gestem 
� uŜywanie poznanych słówek w nowych sytuacjach komunikacyjnych 
� tworzenie diagramów leksykalnych 
� przepytywanie uczniów z pomocą ilustracji, rekwizytów 
� Bilderlotto, Memory, domino, warm-kalt 

� prawidłowe wklejanie nazw pod obrazkami 
� kolorowanie wymienionych elementów 
� prezentowanie słówek w formie podpisów w klasie czy w domu wykonywanie 

projektów 
� układanie klocków Pusy 
3. Techniki nauczania mówienia 
� kończenie rozpoczętych wypowiedzi 
� zadawanie pytań, udzielanie odpowiedzi 
� opisywanie obrazków, ilustracji 
� występowanie w scenkach, inscenizacjach, przedstawieniach 
4. Techniki nauczania słuchania 
� słuchanie i wykonywanie poleceń nauczyciela  
� zabawy typu głuchy telefon, ciuciubabka, pakowanie tornistra 
� słuchanie globalne tekstów magnetofonowych 
� słuchanie szczegółowe tekstów komputerowych 
� rysowanie, kolorowanie usłyszanych elementów, fragmentów np. obrazka 
� porządkowanie historyjki, numerowanie obrazków, dopasowywanie podpisów 
� przedstawianie usłyszanych słówek ciałem, ruchem, gestem 
5. Techniki nauczania czytania 
� odczytywanie wyrazów, zwrotów, zdań 
� czytanie z podziałem na role 
� prawidłowe wklejanie nazw pod obrazkami 



 

 

� ciche czytanie ze zrozumieniem 
� uzupełnianie luk w tekście 
� czytanie napisów podczas zajęć komputerowych   
6.  Techniki nauczania pisania 
� pisanie po śladzie 
� wpisywanie brakujących liter 
� podpisywanie obrazków 
� przepisywanie wyrazów i krótkich zdań 
� wykonywanie projektów 

 
 

          4c.   Materiały nauczania 
 
                       4c1. Podręczniki 
Podręczniki uŜywane przez uczniów: ,, ABC Deutsch ”( podręcznik, ćwiczenia dla klasy I, 
II, III, płyta CD) autorstwa L. Halej, M. Kozubskiej, E. Krawczyk wydane przez  
PWN Warszawa. 
 
                       4c2. Inne środki dydaktyczne 

• materiały ksero przygotowane przez nauczyciela 
• plansze tematyczne Tiere, Farben, Körperteile, das Jahr 
• mapa Europy 
• klocki Pusy 
• kasety video Alles Gute, Iks ist da 
• czasopisma Das Rad , Deutsch Junior   
• programy multimedialne Berti, der,die,das,ABC- Sprachreise, Słownik obrazkowy języka 

niemieckiego 

• Internet, niemieckojęzyczne strony dla dzieci: blinde-kuh.de, kika.de, kidsweb.de, 
kidsweb.at, toggolino.de, wdr-maus.de, philip-maus.de i karty pracy do nich   

• kieszonkowe słowniki polsko-niemieckie, niemiecko-polskie 
 
4d. Struktura lekcji 

 
Przygotowywując lekcję języka niemieckiego dla dzieci na I etapie nauki naleŜy pamiętać 
o kilku niezbędnych zasadach 

� układ lekcji powinien się powtarzać, fazy lekcji powinny być dla dziecka 
przewidywalne 

� ćwiczenia doskonalące sprawności językowe powinny być krótkie, róŜnorodne, 
atrakcyjne audio- i wizualnie 

� lekcja powinna obfitować w zabawy ruchowe i manualne 



 

 

� materiał podawany powinien być w małych porcjach, róŜnymi metodami, często 
powtarzany i utrwalany 

KaŜda lekcja powinna zawierać następujące elementy:  
1. rozgrzewka językowa, nawiązanie do ostatniej lekcji, przypomnienie poznanych 
słówek, struktur, moŜliwość sprawdzenia przez nauczyciela stopnia osiągnięć sprawności 
językowych przez uczniów. 
2. sprawdzenie zadania domowego, czas na korektę, docenienie wysiłku ucznia, 
wyjaśnienie błędów, zaznaczenie oceny w karcie pracy 
3. prezentacja materiału, demonstracja nowych treści z uŜyciem róŜnorodnych metod, 
form i technik pracy 
4.ćwiczenia wdraŜające, ćwiczenie nowych zagadnień, z dostosowaniem się to tempa 
pracy całej grupy i poszczególnego ucznia 
5. podsumowanie, ćwiczenia z zastosowaniem nowych zagadnień, w czasie których 
nauczyciel moŜe sprawdzić stopień ich przyswojenia przez uczniów, wyjaśnienie zadania 
domowego, uzupełnienie karty pracy. 
 

5. SPRAWDZANIE EFEKTÓW NAUCZANIA  
 
Efekty nauczania u dzieci w klasie I,II,III winny być sprawdzane przez bezpośrednią, 
systematyczną obserwację reakcji dzieci i wnikliwą diagnozę. 
NajwaŜniejszą kategorią, którą kieruje się program, jest zainteresowanie dziecka 
przedmiotem, jego chęć do osiągania efektów, jego poczucie sukcesu, zadowolenia i wiary 
we własne moŜliwości rozwoju. 
 
              5a. Poziomy osiągnięć ucznia 
             Uczeń 

�  jest świadomy róŜnic kulturowych, językowych, narodowościowych  
 i jest otwarty na ich poznawanie 

�  umie nazwać państwa niemieckojęzyczne, zna ich stolice, 
�  rozumie polecenia nauczyciela, reaguje na nie i je wykonuje 
�  rozumie wypowiedzi kolegów, ich pytania, 
�  rozumie globalnie i szczegółowo teksty z płyt CD ,, ABC Deutsch“ 

� umie poprawnie fonetycznie i intonacyjnie powtórzyć za nauczycielem, płytą  lub 
komputerem 

�  umie nawiązać i podtrzymać rozmowę, odpowiedzieć na pytania 
�  umie opowiedzieć, z uŜyciem poznanego materiału leksykalnego, o sobie, swojej   

rodzinie, zwierzętach domowych  i w zoo, swoich zabawkach, przyborach  
szkolnych, o pogodzie i porach roku, o samopoczuciu, ulubionych zabawach i grach 

�  umie zrobić drobne zakupy Ŝywnościowe  
�  umie odtworzyć poznane wiersze i piosenki 
�  umie poprawnie przeczytać krótki, znany tekst 



 

 

�  umie poprawnie przepisać wyrazy, proste zdania, 
�  posiada techniczne umiejętności uczenia się języka obcego, stanowiące podstawę  

do dalszej edukacji 
 
         5b. Sposoby sprawdzania efektów nauczania 
 
Dwie główne techniki sprawdzania efektów nauczania to technika pisemna (od klasy II)  
i technika ustna. Pierwsza moŜe polegać na uzupełnianiu luk literowych w wyrazach, 
wyrazowych w zdaniu, łączeniu podpisów z obrazkiem lub ich podpisywaniu, 
kolorowaniu wymaganych elementów, zaznaczaniu ich odpowiednim, umownym 
znakiem, wykonywaniu określonych projektów, rozwiązywaniu krzyŜówek, szarad, 
rebusów, takŜe z uŜyciem komputera. 
Technika ustna przewiduje wykonywanie lub reagowanie na ustne polecenia nauczyciela, 
odpowiadanie na pytania, zadawanie pytań do ilustracji, do tekstu, prezentację wierszy, 
piosenek, łamańców językowych. Okazją do sprawdzenia efektów nauczania , podczas 
której wykorzystać moŜna obie techniki, są lekcje z wykorzystaniem samodzielnych 
stanowisk do pracy. Uczniowie, indywidualnie, w parach czy całą grupą, rozwiązują 
bardzo róŜne ćwiczenia w dowolnym dla siebie tempie. Lekcja taka spełnia podstawowy 
warunek oceniania, przebiega w bezstresowej atmosferze i umoŜliwia kaŜdemu dziecku 
odniesienie sukcesu.  
 
              5c. Sposób dokumentowania przebiegu i efektów nauczania. 
 
Dokumentowanie przebiegu i efektów nauczania jest niezbędnym czynnikiem 
programu i procesu nauczania, zarówno dla uczniów, ich rodziców jak i dla nauczyciela 
 i władz szkolnych. Podstawowymi dokumentami przebiegu procesu nauczania są 
dziennik lekcyjny dla danego oddziału i rozkłady materiału nauczania. Kwestie 
dokumentowania efektów nauczania w Szkole Podstawowej nr 118 we Wrocławiu 
reguluje w duŜej mierze Wewnątrzszkolny System Oceniania, i uczniowie i ich rodzice 
zostaną z nimi zapoznani na początku edukacji. Ocenianie postępów w nauce oznaczane 
będzie trzema znakami: + uczeń potrafi doskonale nazywać wszystkie obiekty, o których 
uczył się na lekcjach, prawidłowo reaguje na wszystkie polecenia, rozumie ogólny sens 
wszystkich historyjek. Jest aktywny i chętnie wykonuje wszystkie zadania,  /  uczeń 
potrafi nazywać większość obiektów , o których uczył się na lekcjach, prawidłowo 
reaguje na większość poleceń, rozumie ogólny sens większości historyjek. Stara się być 
aktywny i chętnie wykonuje większość zadań,  -  uczeń potrafi nazywać pojedyncze 
obiekty, o których uczył się na lekcjach, prawidłowo reaguje na pojedyncze polecenia, 
rozumie ogólny sens pojedynczych historyjek. Stara się być aktywny i wykonuje 
pojedyncze zadania.  Oznaczenia te pojawiać się będą pod zadaniami domowymi, pod 
wpisami w zeszycie przedmiotowym, na projektach, na pracach gromadzonych w teczce,  
w semestralnej karcie ocen i na świadectwie. 



 

 

6.EWALUACJA  PROGRAMU  
 
Realizacja programu przewidziana jest na trzy lata szkolne i powinna skończyć się  
w czerwcu trzeciej klasy. Wtedy to zostanie dokonana końcowa ocena opisowa programu  
na podstawie opinii dyrekcji, wychowawcy klasy, samooceny nauczyciela realizującego 
program, ankiety diagnozującej dla rodziców po pierwszym semestrze w II klasie, 
diagnozy osiągnięć ucznia klasy trzeciej. W trakcie realizacji programu będzie on 
podlegać stałej obserwacji z uŜyciem przewidywanych do tego celu metod, np. kontroli 
dziennika lekcyjnego, spotkań  z rodzicami i wspólnej analizie efektów procesu nauczania 
dziecka na podstawie np. testów, kart pracy czy inscenizacji w języku niemieckim. 
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