
WIR   LERNEN   DEUTSCH 
uczymy się języka niemieckiego 

 

Auf der Wiese  - Na łące  

 
Poniżej propozycje materiałów dydaktycznych  

dla rodziców do wykorzystania 

podczas zabaw i edukacji dzieci w domu. 

Przewidywany czas realizacji zajęć z tego tematu 

to druga połowa kwietnia  ( 15 – 30 kwiecień ) 

  
Summ, Summ, Summ – piosenka  
 

Summ, summ, summ!  

Bienchen summ herum! 

Ei, wir tun dir nichts zuleide, 

Flieg nur aus in Wald und Heide! 

Summ, summ, summ!  

Bienchen summ herum! 

 

Summ, summ, summ!  

Bienchen summ herum! 

Such in Blumen, such in Blümchen 

Dir ein Tröpfchen, dir ein Krümchen! 

Summ, summ, summ!  

Bienchen summ herum! 

 

Linki do piosenki:  

www.youtube.com/watch?v=2CKPGiMB5VE   

 

 

Wortschatz – Słownictwo  

 

- die Wiese - łąka  

- das Grass - trawa 

- die Blume - kwiatek  

- der Marienkäfer - biedronka  

- der Schmetterling  - motyl 

- die Schnecke  - ślimak 

- die Biene  - pszczoła                                   

- die Raupe - gąsienica  

- fliegen - latać  

- herum - dookoła 

- suchen - szukać  

Przygody małej głodnej gąsienicy można poznać 

w wersji dźwiękowo – obrazkowej  pod niżej 

podanym linkiem :    
 

  www.youtube.com/watch?v=VvS4-92ZP6Y 
 

http://www.youtube.com/watch?v=2CKPGiMB5VE
http://www.youtube.com/watch?v=VvS4-92ZP6Y


 

 

Marienkäfer  - wierszyk ( można też śpiewać na melodię „Panie Janie” ) 

 
Marienkäfer, Marienkäfer,  

flieg herbei, Flieg herbei,  

zeig mir deine Punkte, 

zeig mir deine Punkte, 

eins, zwei drei, eins, zwei, drei.   

 
Naukę wierszyka  można połączyć z wykonaniem paluszkowych pacynek – 

biedronki i pszczółki oraz z zabawą w teatrzyk. 

      Co będzie potrzebne ?  

- żółta, czarna, czerwona i biała kartka, 

- czarny mazak  

- kawałki białej lub czarnej wełny 

                                ( na czułki )  

- klej, nożyczki 

- gotowe oczka, ale można je też 

narysować na białej kartce i wyciąć. 

Jeśli nie macie kolorowych kartek – 

wszystko można wyciąć z białych i 

pokolorować.  

                           Miłej zabawy !  



Zeig mir bitte, wo ist :  ( Pokaż na obrazku, gdzie jest…) 

die Sonne, das Grass, die Blume, die Raupe, der Schmetterling,  

die Biene, der Marienkäfer.    

                                          Pokoloruj obrazek   

 



Z pomocą kredki lub ołówka połącz w pary zwierzątka.  



Dokończ rysować według wzoru i pokoloruj.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DRODZY RODZICE,  

JEŚLI MACIE JAKIEŚ PYTANIA  

TO ZAPRASZAM DO KONTAKTU:   
wirlernendeutsch@o2.pl 

 

mailto:wirlernendeutsch@o2.pl

