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: 8, 15, 22, 29;
JOANNA WALCZAK
listopad: 5, 12, 19, 26;
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
grudzień: 3, 10, 17;
Wydział Zamiejscowy z siedzibą w Sopocie,
81-745 Sopot, ul. Polna 16/20, pokój 3.6
styczeń: 7
(III piętro)
Dzień: poniedziałek
Godziny: 12:15-13:45

Osoba prowadząca: Karolina Walczykowska
Lektorka języka niemieckiego z kilkunastoletnim
doświadczeniem zawodowym w pracy z osobami
dorosłymi oraz języka polskiego dla obcokrajowców.
Nauczyciel praktyk studenckich w Nauczycielskim
Kolegium Języków Obcych w Szczytnie oraz na
Uniwersytecie Gdańskim. Dla zachowania równowagi
prowadzi warsztaty artystyczne oraz pracuje jako
psychoterapeuta i life-coach.
Prywatnie pasjonatka psychologii, języków obcych,
sportu (pływanie, joga), podróży i sztuki (film, teatr,
literatura współczesna, malarstwo) a dodatkowo
właścicielka dwóch czworonogów.

Telefon: 694441739, 58 721
e-mail: jwalczak@swps.edu.pl
MIEJSCE NA ZDJĘCIE OSOBY PROWADZĄCEJ

O szkoleniu:
Celem szkolenia jest zapoznanie z podstawowymi umiejętnościami języka niemieckiego. Jest to kurs dla
osób początkujących, które nie miały styczności z językiem bądź, które posiadają wiedzę w tym zakresie
na poziomie początkującym. Jest to kurs ogólny z nastawieniem na konwersację.
Program szkolenia:
1.

Zapoznanie z formami grzecznościowymi. Przedstawianie siebie i innych z użyciem czasownika heiBen.

2.

Podawanie adresu i numeru telefonu z wykorzystaniem czasowników: wohnen, kommen, sein.

Wymienianie informacji personalnych.
3.

Kraje, narodowości i języki obce. Odmiana czasownika sprechen. Opis osób z podaniem podstawowych

informacji (imię i nazwisko, pochodzenie, zamieszkanie, języki obce).
4.

Wprowadzenie rodzajników określonych i nieokreślonych. Budowa zdania oznajmującego oraz pytającego.

5.

Przeczenia. Rozmowy na temat przedmiotów codziennego użytku.

6.

Słowotwórstwo z wykorzystaniem przymiotników. Opis przedmiotów.

7.

Liczebniki od 0-1000. Podawanie ceny zakupu produktu.

8.

Godziny.

9.

Zakupy. Rodzaje sklepów.

10.

Dialogi sytuacyjne w sklepie.

11.

Czas wolny i zainteresowania. Odmiana czasowników regularnych.

12.

Budowa zdania oznajmującego i pytającego. Rozmowa na temat zainteresowań.

Korzyści dla osób uczestniczących:
- zdobycie podstaw języka niemieckiego,
- umiejętność porozumienia się w prostych sytuacjach codziennych,
- umiejętność samodzielnego zadawania pytań i udzielania odpowiedzi.

