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                                   FLÜCHTLINGE –THEMATISCHES WÖRTERBUCH 
 

– zadanie z projektu Erasmus+  

„Prawo do edukacji uchodźców i odrobina empatii.” 
 

 

 

TEMAT ZADANIA: FLÜCHTLINGE –THEMATISCHES WÖRTERBUCH 
Słowniczek pojęć związanych z uchodźctwem. 

 

CELE:  

- realizacja projektu Erasmus+, 

- uczniowie zapoznają się ze słownictwem dotyczącym uchodźctwa: przyczyny oraz problemy dotyczące 

uchodźców, 

- wyłonienie uczniów do wymiany  zagranicznej w ramach projektu Erasmus+ 

 

ZASADY REALIZACJI ZADANIA:  

1. Uczeń tworzy słowniczek niemiecko-polski 30 pojęć związanych z uchodźctwem (wykorzystując 

pojęcia podane przez nauczyciela oraz dodając wybrane przez siebie) – załącznik nr 1.  

2. Hasła mogą zostać przedstawione w dwojaki sposób – w formie graficznej bądź też użyte w 

przykładowych zdaniach. 

3. Zadanie adresowane jest do uczniów klas szóstych i siódmych szkoły podstawowej. 

4. Terminy: ogłoszenie zadania w klasach – kwiecień 2019 r.; realizacja do 15 czerwca 2019 roku. 

5. Podczas realizacji działania uczeń może korzystać z różnych źródeł (słowniki książkowe i 

internetowe, programy graficzne). 

6.  Praca musi być wykonana samodzielnie i podpisana. 

 

OCENA I PUNKTACJA : 

Punktowane będzie: 

1. Zgodność z tematem- 0-1 punkty 

2. Treść – 0-4 punktów 

3. Poprawność językowa – 0- 4 punktów 
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4. Estetyka i staranność wykonania- 0-3 pkt. 

5. Pomysłowość i kreatywność- 0-3 pkt 

 

SUMA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO ZDOBYCIA: 15 

 (Punktacja jest składową ogólnej punktacji kwalifikującej ucznia/uczennicy  

do wzięcia udziału w wymianie zagranicznej w ramach projektu Erasmus+). 

 

 

Marzena Strojny 

nauczyciel języka niemieckiego 

 

Załącznik nr 1 

Lista pojęć: 

Przyczyny uchodźctwa - Fluchtgründe 

 wojna 

 wojna domowa 

 dyskryminacja 

 klęski żywiołowe 

 prześladowanie 

 ubóstwo 

Pojęcia - Begriffe 

Polnisch 
 
 
 

 ojczyzna 
 rozpacz 
 wyczerpanie 
 wyzwanie 

 

 

Deutsch 
 

 fliehen  
 die Flucht  
 der Flüchtling                                            
 das Flüchtlingslager    
 die Staatsangehörigkeit    
 die Heimat  
 die Erschöpfung  
 die Hoffnung  
 das Asylrecht 
 der Zufluchtsort 
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Zwroty -Wendungen 

Polnisch 

 bać się 

 ocalić życie 

 

Deutsch 

 einen Asylantrag stellen 

 erschöpft sein 

 

 

 

 

 

 

 


