
 
Program warsztatów: ,, Rola gier i zabaw  

w nauczaniu języków obcych’’ 9-11.01.2019r.  
 

09.01.2019r. 

12:50 -13:00 

 

Powitanie, zapoznanie z programem warsztatów. 

mgr inż. Katarzyna Wszeborowska 

13:00 – 14:30 

Dobra gra na początek: gry 

dydaktyczne na rozpoczęcie 

zajęć, na początek lekcji, na 

początek kolejnej fazy lekcji. 

 

 

 

dr Magdalena Wawrzyniak-

Śliwska 

Eröffnungsspiele, Eisbrecher, sichkennenlernen, 

SpielezumAnwärmen (początek zajęć, początek 

lekcji, początek kolejnej fazy lekcji – funkcje, 

sposoby wprowadzania i realizacji gier oraz 

zabaw dydaktycznych; przykłady) . 

Phonetik im DaF-Untericht - Aussprachespiele 

(zastosowanie gier i zabaw dydaktycznych  

w nauce wymowy; przykłady). 

dr Ewa Andrzejewska 

14:30 – 15:15     Obiad  

 15:15 – 16:45 

Interaktywne gry i quizy 

dydaktyczne wykorzystywane 

we wprowadzaniu i utrwalaniu 

słownictwa. 

 

 

mgr Łukasz Kamiński 

Phonetik im DaF-Untericht - Aussprachespiele 

(zastosowanie gier i zabaw dydaktycznych  

w nauce wymowy; przykłady). 

Sprachedurch Kunst – spielerischeAktivitäten 

(nauczanie języka niemieckiego z zastosowaniem 

strategii ludycznych inspirowanych sztuką). 

dr Ewa Andrzejewska 

16:45– 17:00  Przerwa kawowa  

17:00 – 17:45 

Zabawa z kodami QR – 

możliwości i zalety. 

 

mgr Łukasz Kamiński 

Sprachedurch Kunst – spielerischeAktivitäten 

(nauczanie języka niemieckiego z zastosowaniem 

strategii ludycznych inspirowanych sztuką). 

dr Ewa Andrzejewska 

17:45 – 19:00      Kolacja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Program warsztatów: ,, Rola gier i zabaw 

w nauczaniu języków obcych’’ 9-11.01.2019r. 

10.01.2019r. 

8:00 – 9:00 Śniadanie 

9:00 – 10:30 Gry i zabawy dydaktyczne 

wykorzystywane w nauczaniu 

mówienia i pisania. 

 

 

dr Magdalena Wawrzyniak-

Śliwska 

Wortschatzspiele  (+ neueMedien) (gry i zabawy 

dydaktyczne wykorzystywane we 

wprowadzaniu, utrwalaniu słownictwa oraz 

ewaluacji znajomości leksyki). 

 

dr Ewa Andrzejewska 

 

 

10:30 – 10:45 Przerwa kawowa  

10:45 – 12:15 Gry i zabawy dydaktyczne 

wykorzystywane w nauczaniu 

gramatyki i słownictwa. 

dr Magdalena Wawrzyniak-

Śliwska 

SpielezumSprechen ( + neueMedien) (rozwijanie 

kompetencji komunikacyjnej z zastosowaniem 

technik ludycznych). 

dr Ewa Andrzejewska 

12:15 – 12:30 Przerwa kawowa 

12.30 – 14.00 Tworzenie własnych quizów  

i materiałów dydaktycznych – 

online oraz drukowanych. 

mgr Łukasz Kamiński 

SpielezumLesen (gry i zabawy dydaktyczne  

a rozwijanie sprawności czytania w języku 

obcym). 

dr Ewa Andrzejewska 

14.15–15:00 Przerwa obiadowa 

15:00 -16:30 Gry i zabawy dydaktyczne  

a rozwijanie sprawności 

mówienia w języku obcym. 

mgr Łukasz Kamiński 

SpielezumSchreiben  (gry i zabawy dydaktyczne 

a rozwijanie sprawności pisania w języku 

obcym). 

dr Ewa Andrzejewska 

16:30-19:00 Zajęcia terenowe  

19:00-20:30  Kolacja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Program warsztatów: ,, Rola gier i zabaw 

w nauczaniu języków obcych’’ 9-11.01.2019r. 

 

 

11.01.2019r.  

8:00 – 9:00 Śniadanie 

9:00 – 10:30 Zaczaruj ucznia, czyli trochę magii podczas zajęć.  

 

mgr Margot Turzyński  ( j.angielski i niemiecki - wspólnie zajęcia) 

 

10:30 – 10.45 Przerwa kawowa  

10:45 – 12:15 Otwórz podręcznik szerzej, czyli pomysły na ciekawe ćwiczenia.  

mgr Margot Turzyński  ( j.angielski i niemiecki - wspólnie zajęcia) 

12:15 – 12:30 Przerwa kawowa 

12:30 – 14:00 Gry planszowe i karciane podczas zajęć.  

mgr Margot Turzyński  ( j.angielski i niemiecki - wspólnie zajęcia) 

14:00 –14:30 Przerwa obiadowa 

Osoba odpowiedzialna za organizację warsztatów:  

mgr inż. Katarzyna Wszeborowska 

k.wszeborowska@kcer.pl 

tel. kom.: 609 661 154 

 

 

Miejsce zakwaterowania i realizacji warsztatów 

SSM GRUNWALDZKA 

AL. GRUNWALDZKA 244 

80-314 GDAŃSK 

+48 58 520 68 51 

grunwaldzka@ssm.gda.pl 

http://ssm.g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


