PSYCHOLOGICZNY UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
JĘZYK NIEMIECKI
GRUPA PODSTAWOWA A1

Cena: 200 zł do 10 os. w grupie, 150 zł. od 11 os. w Kontakt:
grupie
Psychologiczny Uniwersytet Trzeciego Wieku
Terminy:
Kierownik Projektu
Październik: 10, 17, 24
JOANNA WALCZAK
Listopad: 7, 14, 21, 28
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Grudzień: 5, 12, 19
Wydział Zamiejscowy z siedzibą w Sopocie,
81-745 Sopot, ul. Polna 16/20, pokój 102
Styczeń: 9, 16
(I piętro)
Dzień: poniedziałek
Telefon: 694441739, 58 721 46 66
Godziny: 9:00-10:30
e-mail: jwalczak@swps.edu.pl
Sala: 005

Osoba prowadząca: Karolina Walczykowska
Absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w
Szczytnie, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w
Olsztynie oraz Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku
oraz Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im.
Kwiatkowskiego
w
Gdyni.
Nauczycielka języka

niemieckiego z kilkunastoletnim doświadczeniem
zawodowym w pracy z osobami dorosłymi. Nauczyciel
praktyk studenckich w Nauczycielskim Kolegium Języków
Obcych w Szczytnie oraz na Uniwersytecie Gdańskim.

Posiada kwalifikacje z germanistyki, dydaktyki języków
obcych, metodyki nauczania i zarządzania. Prywatnie
pasjonatka psychologii, języków obcych krajów
południowych, podróży i sztuki (film, teatr, literatura
współczesna, malarstwo).

MIEJSCE NA ZDJĘCIE OSOBY PROWADZĄCEJ

O szkoleniu:
Celem szkolenia jest rozszerzenie posiadanych umiejętności z języka niemieckiego. Jest to kurs dla osób
początkujących, które miały styczności z językiem bądź, które posiadają wiedzę w tym zakresie na
poziomie początkującym. Jest to kurs ogólny z nastawieniem na konwersację.
Program szkolenia:
Nazywanie pór dnia. Opowiadanie o swoich zajęciach weekendowych o każdej porze dnia.
Wprowadzenie odmiany czasowników nieregularnych.
2.
Godziny i szczegółowe opisywanie dnia powszedniego. Wprowadzenie odmiany
czasowników rozdzielnie złożonych.
3.
Wyrażanie przyszłości z wykorzystaniem czasu teraźniejszego i opowiadanie o
wymarzonym dniu powszednim. Utrwalenie odmiany czasowników nieregularnych i
rozdzielnie złożonych.
4.
Przeczenia i wykorzystanie ich w zdaniu pytającym i oznajmującym.
5.
Nazywanie podstawowych artykułów spożywczych. Opisywanie własnego śniadania oraz
śniadania w innych krajach.
6.
Nazywanie dań obiadowych i podawanie swoich upodobań kulinarnych. Wyrażanie opinii o
potrawach.
7.
Nazywanie lokali gastronomicznych, czytanie menu oraz zamawianie posiłków w restauracji
i kawiarni.
8.
Pytanie i informowanie o cenie produktu, utrwalenie liczb.
9.
Nazywanie opakowań artykułów spożywczych oraz prowadzenie rozmów w sklepie
spożywczym.
10.
Opisywanie zdrowego stylu życia.
11.
Nazwy części ciała. Informowanie o swoim samopoczuciu i dolegliwościach.
12.
Powtórzenie i utrwalenie materiału – ćwiczenia leksykalno – gramatyczne, konwersacje
(dialogi, scenki).
Korzyści dla osób uczestniczących:
1.

- rozszerzenie podstaw języka niemieckiego,
- umiejętność porozumienia się w prostych sytuacjach codziennych,
- umiejętność samodzielnego zadawania pytań i udzielania odpowiedzi.

