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Weihnachtswortschatz - Challenge
W Internecie aż roi się od gotowych, pięknych i kolorowych zdjęć, obrazków, fiszek
o tematyce Świąt Bożego Narodzenia. I chociaż wiele z nich pochodzi ze stron lub blogów
angielskojęzycznych, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby z tych źródeł korzystali również
germaniści. Jedną z moich ulubionych stron jest m.in.:
http://www.mes-english.com/flashcards.php
Stamtąd pochodzą załączone do niniejszego wpisu obrazki o tematyce świątecznej.
Zdjęcie/ obraz zawsze przyczyniają się do urozmaicenia zajęć, pobudzają wyobraźnię uczniów
i najzwyczajniej w świecie ułatwiają zapamiętywanie słówek.
Oto moje propozycje zadań z załączonym zestawem, koniecznie zalaminowanym, żeby posłużył
nam dłużej!
W zestawie pojawiają się następujące słówka:
die Stechpalme, der Nord-Pol, der Schornstein, der Adventskranz, die Weihnachtskugel / die
Glaskugel, die Schneeflocke, der Sternsinger, der Christbaumschmuck, die Adventskerze, der
Kamin, die Weihnachtsgans, der Lebkuchen, der Kieferzapfen, die Heiligen Drei Könige, die
Krippe, die Kerze, der Weihnachtsmann, die Spielzeuge, der Tannenbaum, die Socke, das
Geschenk, das Rentier, die Zuckerstange, der Schlitten, der Schneemann, die Glocke, die
Lämpchen, der Engel, die Elfe, die Schleife, die Mistel / der Mistelzweig
Propozycja zadań:
1. Was ist das? Wie heißt das?
Tradycyjnie pierwsze zadanie może polegać na dopasowaniu podpisów do poszczególnych
obrazków.
Warto wprowadzić element rywalizacji, dzieląc klasę na grupy, losując zestaw kart dla każdej
z grup, która w swoim gronie może najpierw ustalić, czy znane im są nazwy obrazków
z zestawu. Następnie przedstawiciele grup mogą wybrać z przygotowanego zestawu nazw te,
które ich zdaniem opisują wylosowane przez nich flashcards.
2. Einen etwas längeren Satz zum Thema Weihnachten bauen.
W przypadku uczniów na poziomie językowym od A1+ i wyżej, kolejnym zadaniem wyzwaniem może być ułożenie jednego zdania z wykorzystaniem wszystkich wylosowanych
obrazków.
3. Finde die Reihenfolge nach dem Code.
Zadanie, dzięki któremu uczniowie nie zapomną tych słówek.
Wspólnie dzielimy słówka na kategorie, które wymyślamy wspólnie z uczniami - im ich
więcej, tym lepiej. Niektóre słówka można przyporządkować do kilku kategorii, np.
die Stechpalme - der Weihnachtsschmuck/ der Weihnachtsbrauch / die Weihnachtsplflanze
die Zuckerstange - der Weihnachtsschmuck/ der Weihnachtsbrauch/ die Weihnachtssüßigkeit
der Weihnachtsmann - die Weihnachtsfigur / der Weihnachtsbrauch
Die Phantasie der Schüler ist hier angefragt :)
Grupa otrzymuje kartę pracy i związane z nią zadanie - odgadnąć szereg trzech pojęć
w pionie lub poziomie według podanego przez nauczyciela kodu, np.:
die Weihnachtsfigur - das Weihnachtsessen - der Weihnachtsbrauch
Potem sami uczniowie w grupach mogą wymyślać kody dla grup/-y przeciwnej.
4. Ten zestaw może być również bazą do takich zabaw, jak: bingo, memory czy domino.
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