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Mistrzowie dryblingu
Patrycja Tajer
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istrzowie dryblingu to projekt edukacyjny
Goethe-Insitut w Warszawie, który został
zainicjowany w 2012 r. z okazji Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej. Projekt w innowacyjny
sposób łączy tematykę piłki nożnej i język niemiecki. To
niecodzienne połączenie jest sposobem na efektywne zajęcia
i zwiększenie motywacji uczniów. Dzięki innowacyjnej
dydaktyce w ramach zajęć szkolnych i pozaszkolnych uczniowie
łatwiej uczą się języka, zdobywając dodatkowo wiedzę ogólną
o Niemczech i o Polsce, o sporcie i jego roli w społeczeństwie.
A ponadto – wspólne wyzwania uczą ich pracy zespołowej
i integrują klasę.
Na potrzeby projektu Goethe-Insitut stworzył, przy
wsparciu Biura Edukacji m.st. Warszawy, obszerne materiały
dydaktyczne. Obejmują one:
yy podręcznik z ćwiczeniami;
yy skrypt dla nauczyciela (wraz kluczem);
yy płytę CD.
Materiały zostały opracowane przez native speakerów
z wieloletnim doświadczeniem metodyczno-dydaktycznym,
i uwzględniają wymagania podstawy programowej dla
gimnazjów.
Materiały mogą znaleźć zastosowane na dwóch poziomach
językowych: A1/A2 oraz B1/B2, i są podzielone tematycznie:
yy hobby;
yy piłka nożna;
yy Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej (EURO 2012);
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yy kulisy przygotowań miasta do masowych imprez sportowych;
yy dziennikarstwo sportowe.

Tematy są bardzo różnorodne. Pomimo, że niektóre nawiązują do wydarzeń, które miały już miejsce, to są one
ponadczasowe. Szerzą bowiem ducha sportu, zachęcają do
aktywnego trybu życia oraz pomagają wyrobić postawę
obywatelską oraz rozwinąć kompetencje socjalne przez
pokazanie kulis świata piłki nożnej.
Do każdego tematu zostały przygotowane materiały
na pełne jednostki lekcyjne (po 45 minut), alternatywne
15-20-minutowe minilekcje oraz dwuminutowe przerywniki
(mikrolekcje). Koncepcja ta pozwala nauczycielowi na
indywidualne skomponowanie lekcji języka niemieckiego
oraz dostosowanie jej do potrzeb, zainteresowań i poziomu
uczniów.
Dodatkowo materiały dydaktyczne mogą znaleźć zastosowanie na lekcjach wychowania fizycznego, w zależności
od poziomu językowego klasy. Najlepiej sprawdzą się tutaj
dwuminutowe przerywniki (bardzo często pomyślane jako
rozgrzewka lub krótkie zabawy językowo-sportowe w języku
niemieckim) oraz płyta CD, między innymi z liczebnikami
i słownictwem piłkarskim przydatnym na boisku. Na lekcjach
języka niemieckiego uczniowie poznają więc słownictwo z zakresu
piłki nożnej, a na lekcjach wf wykorzystują je w praktyce, ucząc
się dodatkowo taktyki i techniki piłkarskiej.
W 2014 r. planowana jest trzecia edycja projektu, w której
będą mogły uczestniczyć szkoły z całej Polski.
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Przykładowe ćwiczenia ze scenariusza

Ein Tag im Leben eines Fussballers
1. Przeczytaj harmonogram dnia Philippa Lahma.
Ein Tag von Philipp Lahm
6.00

Aufstehen/duschen

16.30-17.30 Mit dem Bus zum Hotel. Sauna. Ausruhen.

6.30

Joggen

17.30-18.00 Abendessen

7.00

Frühstücken (Müsli und Orangensaft)

18.30-19.00 Mit dem Bus zum Stadion.

9.00-12.00 Training

20.00

Fußballspiel

12.00-13.00 Mittagessen

22.30

Zurück zum Hotel. Bar.

13.30-15.30 Pause

23.30

Schlafen

2. Połącz zdania w tabeli.
Vor dem Frühstück

ist gesund.

Nach dem Frühstück

findet um 20.00 Uhr statt.

Sein Frühstück

kann er sich entspannen.

Vor dem Spiel

muss er ins Bett gehen.

Die Mannschaft fährt

mit dem Bus zum Fußballplatz.

Das Spiel

fährt er wieder zum Hotel zurück.

Nach dem Spiel

joggt er.

Vor Mitternacht

geht er zum Training.

3. Przeczytaj przebieg dnia Philippa Lahma i opisz go. Użyj do tego poniższych wyrażeń. Pracujcie w grupach.
Er steht … auf / duscht / joggt / frühstückt / isst…
Dann fährt er… / Danach geht er zum Training / zum Mittagessen / zum Abendessen
Später fährt er mit dem Bus / mit dem Auto
Um … Uhr beginnt das Spiel / Um … Uhr isst er Mittagessen
Vor dem Frühstück / Vor dem Training / Vor dem Spiel
Nach dem Spiel / Nach dem Essen / Nach dem Training
Er geht in die Sauna / Er ruht sich aus / Er trifft sich mit seinen Freunden
Er geht schlafen...
Am Morgen / Am Mittag / Am Nachmittag / Am Abend geht er…

Materiał pełnoformatowy do wydruku jest dostępny w wersji PDF na stronie www.jows.pl
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