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Cykl Aktion Deutsch jest przeznaczony dla uczniów gimnazjów rozpoczynających naukę języka
niemieckiego (części 1, 2, 3) oraz kontynuujących ją po szkole podstawowej (części 2, 3, 4) w wymiarze 2
godzin tygodniowo. Przygotowuje do egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym (części 1, 2, 3)
oraz na poziomie rozszerzonym (części 2, 3, 4), zgodnie z Informatorem o egzaminie gimnazjalnym od roku
szkolnego 2011/2012.
Cykl edukacyjny Aktion Deutsch zachęca młodych ludzi do poznawania języka niemieckiego, pomaga
ćwiczyć komunikację.
Część 3 składa się z 6 rozdziałów: Übung macht den Meister, Reisen, Menschen und Tiere, Wohnen, Kleidung
i Gesundheit, które wprowadzają i utrwalają słownictwo opisane w podstawie programowej. Każdy rozdział
składa się z trzech podrozdziałów, w których jest nowy materiał, oraz są stałe elementy, takie jak:
·

·
·

informacje realio- i kulturoznawcze oraz lista celów nauczania;
rozgrzewka językowa na początku każdego podrozdziału;
·
Wiederholung – powtórzenie materiału przed sprawdzianem (w formie gier) oraz ewaluacja;
sekcje Grammatik z powtórzeniem zagadnień gramatycznych i Aktiver Wortschatz ze
·
słownictwem, które uczeń powinien aktywnie opanować;
sekcja Training – zadania w formatach egzaminacyjnych wykorzystujące materiał leksykalnogramatyczny z danego rozdziału.

Każda część cyklu zawiera również materiały dodatkowe – Extras. Trzecia część cyklu znajdują się takie
elementy, jak:
·

lekcja okolicznościowa o świętach Bożego Narodzenia (Weihnachten), która pokazuje specyfikę
obchodzenia tych świąt w Niemczech;
dodatkowe teksty do każdego rozdziału doskonalące sprawność czytania ze zrozumieniem
·
(Leseecke: 1. Mario Götze ─ der Fußballstar, 2. Gasthof / Restaurant / Café am Froggensee, 3.
Schmückt der Körperschmuck wirklich?, 4. Das Baumhaus ─ ein Traum geht in Erfüllung, 5. Eine
kurze Geschichte der Hose, 6. Die Notrufnummer);
propozycja zadania projektowego, zestawienie zwrotów pomocnych w codziennej komunikacji
·
(Nützliche Wendungen) z nagraniem – pomocne w samodzielnej nauce;
tablice gramatyczne (Grammatik), które stanowią wizualizację omawianych zagadnień
·
gramatycznych,
przykładowe arkusze egzaminacyjne na poziomie podstawowym (Training 1) i rozszerzonym
·
(Training 2), które pozwalają zaznajomić się z formatami egzaminacyjnymi i kształtem egzaminu
pisemnego na dwóch poziomach;

·

podręczny słowniczek niemiecko-polski obejmujący słownictwo zaprezentowane w podręczniku
(Vokabelverzeichnis).
Zalety podręcznika Aktion Deutsch to przede wszystkim:
optymalna ilość materiału;
·
rozwijanie kompetencji komunikacyjnych (nie tylko w typowych zadaniach ćwiczących
mówienie, lecz także w zadaniach gramatycznych, w zadaniach ćwiczących rozumienie ze słuchu
i rozumienie tekstu pisanego);
starannie opracowana gramatyka;
·
łagodna progresja;
·
1 strona = 1 lekcja;
·
podejście neurodydaktyczne: praca z podręcznikiem uruchamia różne zmysły dzięki
·
ćwiczeniom wykorzystującym ruch, gestykulację czy umiejętność rozpoznawania dźwięków,
uczniowie pytają i odpowiadają w łańcuszku, grają różne role, komunikują się, pracując w parach
i grupach;
wprowadzenie już w pierwszej klasie sekcji Training prezentującej zadania egzaminacyjne.
·
·

Jedyny podręcznik stworzony od podstaw z myślą o nowej ustawie oświatowej. Aktion Deutsch 3 został
napisany od początku zgodnie z nowymi wymaganiami MEN, obowiązującymi w szkołach od września 2015
r. na mocy Ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.
Cykl prowadzi do poziomu A2 według ESOKJ.
Ten papierowy podręcznik ma także swój odpowiednik w wersji elektronicznej.
Doskonałym uzupełnieniem podręcznika jest zeszyt ćwiczeń.
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