
Kooperatywne uczenie się – scenariusz zajęć  

w oparciu o materiały pani Anny Abramczyk 

Klasa I LO 

Temat: Mein Alltag. 

 

FORMY PRACY: 

Praca samodzielna 

POMYŚL-UZGODNIJ-PODZIEL SIĘ Praca w parach 

Plenum 

 

CELE: 

— równoczesna aktywność wszystkich uczniów; 

— wymiana poglądów na określone przez nauczyciela tematy; 

— porównywanie rozwiązań; 

— ustalanie wspólnego punktu widzenia. 

 

PRZEBIEG: 

 

1. Zapisanie na tablicy bezokoliczników związanych z codziennymi czynnościami: aufstehen, sich 

waschen, frühstücken, zu Abend Essen, sich waschen. Zadaniem uczniów jest ułożenie z podanymi 

czasownikami zdań w czasie przeszłym teraźniejszym. Każde zdanie powinno zaczynać się od jednego 

z trzech wskazanych okoliczników: 

a) Zuerst... 

b) Dann... 

c) Danach... 

2. Uczeń dokonuje w wyznaczonym przez nauczyciela czasie indywidualnego namysłu nad tematem, 

zadaniem, pytaniem, problemem (może wybrać formę pisemną). 

3. Uczniowie dobierają się w pary, wymieniają poglądy, przedstawiają swoje rozwiązania i wnioski 

partnerowi,ewentualnie dokonują korekty swojego rozwiązania. 

4. Nauczyciel omawia wraz z uczniami wyniki na plenum. 

5. Nauczyciel inicjuje ewentualną dyskusję na temat przyczyn różnic w wynikach. 

6. Uczniowie dokonują refleksji na temat współpracy w parze. Refleksja powinna być ukierunkowana 

na kompetencje społeczne uczniów, np. Co spowodowało dobrą współpracę między Tobą a 

kolegą/koleżanką? Co było trudne dla Ciebie w pracy z koleżanką? 

 

Czy wymiana poglądów pomogła Ci w.../utwierdziła Cię w..? Czy w wyniku dyskusji z 

kolegą/koleżanką zmieniłeś/aś zdanie/rozwiązanie? 



 

Klasa II LO 

Temat: Perfekt – ćwiczenia. (w oparciu o materiały p. A. Abramczyk) 

NAZWA TECHNIKI: FORMY PRACY: 

Praca samodzielna 

TEMPO-DUET Praca w parach 

Plenum 

 

CELE: 

— rozmowa między uczniami na określone tematy; 

— prezentowanie wyników pracy; 

— (aktywne) słuchanie; 

— wzajemna korekta; 

— ocena koleżeńska. 

 

PRZEBIEG: 

1.Nauczyciel rozdaje karty pracy  

2.Nauczyciel ustala w sali lekcyjnej miejsca na spotkania duetów (par uczniów, którzy skończą pracę 

nad kolejnymi ćwiczeniami w przybliżonym czasie). 

3. Każdy uczeń przystępuje do samodzielnej pracy nad kolejnymi ćwiczeniami. 

4. Po wykonaniu pierwszego ćwiczenia uczeń idzie do wyznaczonego przez nauczyciela miejsca i 

czeka na kolejnego ucznia, który zgłosi ukończenie pracy z kartą pracy nr 1. 

5. Uczniowie porównują i omawiają swoje rozwiązania karty pracy nr 1, ewentualnie dokonują 

korekty i wracają na miejsce, by pracować nad kolejna kartą pracy. 

6. Po wykonaniu kolejnej karty pracy uczeń idzie na spotkanie w duecie i czeka na ucznia, który w tym 

samym czasie skończy pracę nad tą samą kartą, by z nim omówić swoje rozwiązanie. Następnie obaj 

uczniowie wracają do pracy nad kolejną kartą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

01. Gestern  ich viel Arbeit gehabt. 

02. Am Wochenende  ich bei meinen Eltern gewesen. 

03. Warum  du nicht gekommen? 

04. Ich  deine E-Mail gelesen. 

05. Ich  mit dem Bus zur Schule gefahren. 

06. Um 8 Uhr  ich aufgestanden. 

07. Wir  in einem Restaurant zu Mittag gegessen. 

08. Um wie viel Uhr  du angekommen? 

09. Ich  die Information nicht bekommen.  

10. Im Sommer  wir nach Stockholm geflogen. 

11. Ich  das nicht verstanden. 

12. Ich  einkaufen gegangen. 

13. Am Wochenende  ich meine Eltern besucht. 

14. Nach der Arbeit  ich eingekauft. 

15. Er hatte keine Lust und  zu Hause geblieben. 

16. Ich  gut geschlafen.  

17. Gestern Abend  wir lange ferngesehen. 

18. Wir  zusammen auf ein Konzert gegangen. 

19. Ich  heute Morgen um 8 Uhr aufgestanden. 

20. Warum  du das gemacht? 

 



01. Wir  am Hauptbahnhof in die Straßenbahn umgestiegen.  

02. Ich  den Text überflogen und die wichtigsten Informationen notiert. 

03. Gestern  die Sonne den ganzen Tag geschienen. 

04. Ich  die traurige Nachricht gerade erst erfahren.  

05. Ich  auf dem Sofa gelegen und ferngesehen. 

06. Die Menschen  geflohen, weil ihr Leben in Gefahr war.  

07. Ich habe es versucht, aber es  mir nicht gelungen.  

08. Du  eine wichtige Entscheidung getroffen.  

09. Wohin  du dich gesetzt? 

10. Er  eine Grenze überschritten. 

11. Wir  das Wochenende bei Freunden verbracht.  

12. Wir  zu spät am Treffpunkt eingetroffen.  

13. Wir waren in der Stadt unterwegs und  uns verfahren.  

14. Gestern  ein guter Film im Fernsehen gelaufen. 

15. Ich habe die Prüfung leider nicht bestanden. Ich  durchgefallen. 

16. Er war müde und  sich ins Bett gelegt.  

17. Sie sind nicht mehr da. Sie  verschwunden, ohne etwas zu sagen. 

18. Die Zeit  sehr schnell vergangen.  

19. Ich  verschlafen und bin zu spät zur Arbeit gekommen. 

20. Ich hatte keine Idee. Mir  nichts eingefallen. 

 



1. Wir  den Bus genommen. 

02. Ich  meine Kinder an der Schule abgeholt. 

03. Warum  du nicht zum Arzt gegangen? 

04. Ich  mich mit meinen Freunden im Stadtzentrum getroffen. 

05. Um 1 Uhr nachts  ich endlich eingeschlafen. 

06. Ich  meine Deutschprüfung bestanden. 

07. Wir  durch die Stadt spaziert. 

08. Heute Morgen  ich die Kinder mit dem Auto zur Schule gebracht. 

09. Wann  das Flugzeug gelandet? 

10. Wir  durch den Wald gewandert. 

11. Es war kalt, deshalb  ich mir eine Jacke angezogen.  

12. Ich  krank geworden. 

13. Was  passiert? 

14. Meine Tochter  Fieber bekommen. 

15. Wir wohnen nicht mehr in dieser Straße. Wir  umgezogen. 

16. Ich  eine Stunde auf dich gewartet. 

17. Gestern  ich mit dem Rad zur Arbeit gefahren.  

18. Vor einem Monat  meine Großmutter gestorben.  

19. Mein Freund und ich  eine Stunde durch den Park gejoggt. 

20. Ich hoffe, das Geschenk  ihr gefallen. 

https://deutschlernerblog.de/uebungen-haben-oder-sein-perfekt-a1-a2-b1/ 


