
Język niemiecki w przedszkolu 

W naszym przedszkolu dzieci uczestniczą dwa razy w tygodniu w zajęciach j. 

niemieckiego jako mniejszości narodowej. Zajęcia odbywają się  w godzinach realizowania 

podstawy programowej i są bezpłatne. Jest on dodatkową  formą zajęć i uczestniczą w nim 

jedynie dzieci, których rodzice zadeklarowali wcześniej chęć uczestnictwa w takich zajęciach. 

Zwróćmy uwagę na to, że dzieci w wieku przedszkolnym uczą się przede wszystkim 

języka ojczystego, jego prawidłowej wymowy, rozumienia słów. Ale sam fakt, iż dzieci te są 

w takim wieku, w  którym wykorzystując swoje naturalne i wrodzone umiejętności uczenia 

się języka, mogą w takim samym stopniu równolegle uczyć się języka drugiego, wskazuje na 

to, iż proces ten może stać się dla dziecka niezwykle przydatny i wartościowy. Nauczanie 

języka obcego w przedszkolu odbywa się poprzez wykorzystanie naturalnych, wrodzonych 

umiejętności, które, dzieci w tym wieku posiadają, dlatego wykorzystując te dodatkowe atuty, 

można w dużym stopniu wpłynąć na skuteczność i efektywność takich zajęć.  Ważnym 

aspektem jest to, by zajęcia języka obcego w przedszkolu nie były dla dziecka żadnym 

przymusem, wręcz przeciwnie, mają je zachęcać do jego poznawania, przede wszystkim 

poprzez gry i zabawy. Dzięki nim dzieci mają miłe doświadczenia, dlatego też chętnie 

powracają do nich. 

Ważnym elementem jest tutaj przede wszystkim motywacja dzieci na zajęciach, chęć do 

uczestniczenia w nich. Od tego zależą przede wszystkim  metody pracy nauczyciela.                

Prowadząc zajęcia  j. niemieckiego z dziećmi przedszkolnymi stosuję różne metody 

aktywizujące. Głównie opieram się na elementach muzyki i ruchu, gdyż badania dowodzą, że 

właśnie muzyka i ruch jako czynniki jedynie dodatkowe na zajęciach języka obcego w 

przedszkolu, mogą mieć ogromny i znaczący wpływ na nauczanie dzieci. Nie chodzi tu tylko 

o to, by dzieci jak najwięcej wyniosły z takich zajęć, lecz o to, jak one czują się uczestnicząc 

w takich zajęciach, o to czy są odpowiednio zmotywowane i chętne by brać w nich udział.  

Zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszystkie dzieci są „słuchowcami”, spora część z nich jest 

tzw. „wzrokowcami”, dlatego w trakcie zajęć stosuję też metodę pokazową, używając 

różnych kart obrazkowych i plakatów. W miarę możliwości staram się również o to, by 

omawiając jakiś temat, dzieci wykonały jakąś pracę manualną (najczęściej w bardzo prostej 

formie, gdyż nie chodzi tu o tworzenie jakichś wymyślnych i skomplikowanych prac 

plastycznych, ale o podkreślenie danej tematyki i utrwalenie jej w pamięci dziecka). Niektóre 

z nich zostaną zaprezentowane poniżej. 

Karolina Charciarek 



   

 

    

 
Ich ich ich 
Du du du 

Ich bin Zosia 
Wer bist du? 

 
 
 
 



 
 
 

Regenbogen komm und schau 
rot und orange, gelb, grün und blau 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
Teddybär, Teddybär dreh dich nur um! 
Teddybär, Teddybär tanz rundherum! 
Teddybär, Teddybär schnür deine Schuh! 
Teddybär, Teddybär nur immerzu! 
Teddybär, Teddybär tanz auf und nieder! 
Teddybär, Teddybär tu’s immer wieder! 
Teddybär, Teddybär such ein Versteck! 
Teddybär, Teddybär jetz bist du weg! 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
 
 
 
Igelchen, Igelchen schau mal ins Spiegelchen, 
deine Beine sind krumm 
Igelchen, Igelchen, schau mal in Spiegelchen 
deine Beine sind kurz 
 
Sind deine Beine auch krumm, 
dreh ich mich einfach herum 
Sind deine Beine auch kurz, 
Ist das mir piepe und schnurz! 



   
 
1.Meine Augen sind verschwunden 
Ich habe keine Augen mehr 
Ei, da sind die Augen wieder  
tralalalalalala 
2. Meine Ohren sind verschwunden 
Ich habe keine Ohren mehr 
Ei, da sind die Ohren wieder 
Tralalalalalala 
3. Meine Nase ist verschwunden 
Ich habe keine Nase mehr 
Ei, da ist die Nase wieder  
Tralalalalalala 
4. Meine Füβe sind verschwunden 
Ich habe keine Füβe mehr 
Ei, da sind die Füβe wieder  
Tralalalalalala 
 



   
 

 
 

Liebe Schwester tanz mit mir! 
Beide Hände reich ich dir. 
|:Einmal hin, einmal her, 
rundherum, das ist nicht schwer :| 
 
Mit den Händen klatsch, klatsch, klatsch 
Mit den Füβchen  trapp, trapp, trapp 
|:Einmal hin, einmal her 
Rundherum, das ist nicht schwer:| 
 
Mit dem Köpfchen nick, nick nick 
Mit den Fingerchen tick, tick, tick 
|:Einmal hin, einmal her 
Rundherum, das ist nicht schwer:| 



    
 

 
 
 

O Tannenbaum o Tannenbaum, 
Wie grün sind deine Blätter! 

Du grünnst nicht nur zur Sommerzeit, 
Nein auch im Winter, wenn es scneit. 

O Tannenbaum o Tannenbaum, 
Wie grün sind deine Blätter! 

 
 



         
 

 
 
 
Unser Haus ist zwar klein, doch es passen viele rein 
Vater, Mutter, Sven und Linda und noch 15 
Katzenkinder 
Unser Haus ist zwar arm, doch drin ist es mollig warm. 
Vater, Mutter und die Kinder tanzen Cha cha cha 
Und der Dackel Gustafson, und die Ente Schnafridon 
Und die Ziege meck- meck- meck 
Und der Rabe Krä-kä- ke- ke-kek 
Unser Haus…. 



Omatag und Opatag 
 
 

 
 
 

Oma liebt, Opapa, 
Sie sind ein verliebtes Paar 

Opa liebt Omama 
Ganz genau, wie’s früher war 

Oma liebt, Opapa 
Sie sind ein verliebtes Paar 

Opa liebt, Omama 
Immer noch, jaaaaa! 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



    
 
 

 
 
 

Mein Hut, der hat drei Ecken 
Drei Ecken hat mein Hut 

Und hätt(e)  er nicht drei Ecken 
Dann wär(e) es nicht mein Hut 

 


