
Impulsy pobudzające do mówienia i pisania na lekcji języka
niemieckiego.

Mówienie i pisanie to obok słuchania i rozumienia, sprawności, które należy rozwijać
na lekcji każdego języka obcego. To nie ulega wątpliwości. Mówienie i pisanie to sprawności
produktywne, a umiejętność wykorzystania ich w praktyce sprawia każdemu uczącemu się
sporo trudności. Zdaje sobie z tego sprawę każdy podczas pobytu za granicą i w
bezpośrednich kontaktach z obcokrajowcami. Słychać wtedy bardzo często zdania o tzw.
barierze, która blokuje każdego, gdy chce on swobodnie się wypowiedzieć w języku obcym.
Ludzie boją się błędów oraz tego, że nie zostaną zrozumieni, że ich intonacja i akcent nie są
takie jak tubylców. Rezultat: brak chęci porozumiewania się. I źle, bo przecież błędów nie
robi tylko ten, kto nic nie mówi. Wiedzą o tym też nauczyciele języków obcych, którzy uczą i
na co dzień stykają się z tym problemem na lekcjach. Dlatego poszukują wciąż sposobów,
które pobudzałyby uczących się do mówienia i pisania, które burzyłyby tą barierę i budowały
w uczących się poczucie własnej wartości.

I ja zetknęłam się z tym już wielokrotnie podczas mojej pracy jako nauczycielki
języka niemieckiego. Zauważyłam, że w pracy nad wyrobieniem nawyku swobodnego
mówienia i pisania bardzo pomocne są obrazki. Z obrazkiem można pracować w różny
sposób. Poniżej podaję kilka przykładów ćwiczeń, które często stosuję na moich lekcjach:

1.Technika okienek- polega na pokazaniu przez nauczyciela poszczególnych części obrazka
tzw. okienek. W zależności od poziomu zaawansowania można zadawać uczniom pytania dot.
tego, co widać, pozwolić im opowiadać lub snuć domysły i jednocześnie pobudzać
wyobraźnię.

2. Opowiadanie historyjek- opowiadanie historyjek na podstawie obrazka. Aby uatrakcyjnić
ćwiczenie można kazać uczniom opowiadać historyjki z różnej perspektywy np.: jednego z
bohaterów, swojej lub prosić o opowiedzenie zakończenia. Doskonale nadają się do tego
historyjki z cyklu: Ojciec i syn (Vater und Sohn). W celu zaangażowania w opowiadanie
większej liczby uczniów, można poprosić, aby każdy kolejny uczeń powtarzał to, co
powiedzieli jego poprzednicy, a na koniec dodawał swoje zdanie, które staje się już częścią
całości itd. Oczywiście najtrudniejsze zadanie ma ostatni, ponieważ musi powtórzyć całość.
Ćwiczenie doskonale trenuje pamięć.

       



3.Uładanie obrazków wg kolejności- obrazki należy układać, tak aby tworzyły logiczną
całość. Ćwiczenie sprawdza się doskonale na lekcjach z dziećmi lub początkującymi. Po
ułożeniu całości uczniowie opowiadają, co widzą.

                        

       

4.Od detalu do całości- uczniowie widzą tylko jeden niewielki fragment obrazka, snują
domysły, co to może być. Nauczyciel pokazuje coraz więcej fragmentów całości, uczniowie
nadal opowiadają, ale ich opowieści mogą się już bardzo różnić do początkowych domysłów.
Po porównaniu końca opowiadania z jego początkiem dochodzi często do zabawnych  i
śmiesznych momentów, ponieważ często początek różni się od rzeczywistości. Ćwiczenie
doskonałe dla zaawansowanych, którzy operują już bogatą bazą słów.

                     

5.Układanie jednego obrazka z kilku fragmentów- pocięty na kilka fragmentów jeden duży
obrazek nauczyciel rozdaje uczniom. Każdy z uczniów opisuje swój fragment, na którym jest
jakiś charakterystyczny przedmiot lub osoba. Następnie nauczyciel opowiada o pierwotnym
obrazku akcentując, podkreślając charakterystyczny detal. Każdy z uczniów po usłyszeniu
jego nazwy podchodzi do tablicy i przypina swoją część tak, aby z poszczególnych
fragmentów powstał pierwotny obrazek. Ćwiczenie można dostosować wg potrzeb do
każdego poziomu dobierając odpowiedni obrazek i odpowiednie słownictwo.

6.Ruszające się figurki - opisywanie postaci, które występują w określonych sytuacjach
tworzących historyjkę. W tym ćwiczeniu można wykorzystać pacynki. Wtedy staje się ono
idealne dla dzieci i przedszkolaków, ponieważ mogą się one utożsamiać z daną postacią i
poprzez wcielenie się w nią efektywniej ćwiczyć mowę w obcym języku.



Wszystkie wyżej opisane ćwiczenia można wykorzystać do trenowania sprawności
pisania. Wtedy zamiast mówić uczniowie będą skupiać się na pisaniu i trenować tą
umiejętność. Ciekawe będą tu jeszcze np.:
Dyktanda
Układanie listów z gotowych, porozrzucanych fragmentów zdań
Zmiana w istniejących już historyjkach form gramatycznych.

Wszystkie ćwiczenia należy dostosować do poziomu językowego naszych uczniów. Życzę
powodzenia i sukcesów w pracy z obrazkiem.
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