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mój niemiecki dom 

Po 14-godzinnej podróży autokarem dotarliśmy do Lindau. Odebrali nas nasi gospodarze: 
Rita i jej syn Jonny. Pokoje mieliśmy przytulne, a w nich drewniane meble. W moim pokoju znaj-
dowała się kolekcja starych wyścigówek i zabytkowe radio. Wszystko urządzone tak, by było 
pod ręką i wygodnie. 

Gospodarze to wspaniali ludzie, bardzo gościnni, przyjaźni, troskliwi. Byli bardzo nami zain-
teresowani, o wiele rzeczy pytali. Poświęcali nam bardzo dużo czasu. Rozmawiali z nami, próbowali 
się uczyć języka polskiego. Rita serwowała nam wspaniałe, zdrowe jedzenie. Dostawaliśmy nawet 
drugie śniadanie do szkoły i wspaniałe desery. Mieliśmy okazję spróbować wielu potraw z natural-
nych składników, prosto z ogrodu Rity. Niczego nam nie brakowało. Na pewno dostaliśmy od nich 
więcej niż wynika to z ich obowiązków względem szkoły. 

  
 
miasto 

Lindau jesienią jest bardzo malownicze. Odkryłem nowe ścieżki do spacerowania. Nadal za-
dziwia mnie panujący tu spokój i brak pośpiechu. 

  

  

  



kurs językowy 

Tym razem mój kurs językowy trwał tylko tydzień. Kontynuowałem naukę na poziomie ta-
kim jak w maju, tylko z zupełnie inną grupą. Niesamowitym było dla mnie to, że lektorzy pamiętali 
mnie z mojego pobytu w maju i nie mieli problemu z moim imieniem.  

Zajęcia mieliśmy codziennie rano, a we wtorek i czwartek również po południu. Tym razem 
tematem tygodnia w mojej grupie był film. Robiliśmy również zadania projektowe: teledysk i ofertę 
własnej firmy. Nie brakowało też zabaw. Było ciekawie, wesoło i aktywnie. 
 

w niemieckiej szkole 

Drugi tydzień spędziłem w niemieckiej szkole podstawowej. Trwa ona tutaj do klasy czwar-
tej, potem dzieci idą do Hauptschule, Realschule lub Gymnasium. 

Hoyrengrundschule to mała szkółka (łącznie 6 oddziałów) w starym budynku. W szkole 
przywitała nas pani dyrektor i zaprowadziła do sal, w których uczą się hospitowane przez nas klasy.  

Trafiłem do klasy III/IV. Uczy w niej młoda nauczycielka, Lisa Müller. To małoliczny od-
dział, tylko 16 osób. Z powodu małej liczby uczniów w szkole jest to oddział łączony. Nauczycielka 
musiała różnicować poziom trudności zadań, mimo że tematy były wspólne dla klasy trzeciej 
i czwartej. 

Lekcje w ciągu dnia są poukładane inaczej. Są dwie lekcje razem, potem 20-minutowa prze-
rwa, a po niej jeszcze dwie porcje po dwie lekcje z 10-minutową przerwą. Na przerwę dzieci wycho-
dzą na dwór. Wychodzą tam zawsze, jeśli tylko nie pada, nawet w zimie. 

Dzieci uczą się 5-6 godzin dziennie. Mają: język niemiecki, matematykę, wiedzę o społeczeń-
stwie połączoną z przyrodą, język angielski, prace techniczne, muzykę, religię lub etykę, wychowa-
nie fizyczne, basen i sztukę. Do tego są w tygodniu są dodatkowe 3 godz. przeznaczone na lekcje 
niemieckiego i matematyki. Dziecko ma obowiązek uczestniczyć w jednej z lekcji: religii właściwej 
dla swojego wyznania (katolickiej lub ewangelickiej) lub etyki. 

 

Nauczyciele mą do wypracowania 28 godzin w tygodniu. Nie pracują jednak tylko w swojej 
klasie. Wymieniają się. Jednym z przykładów była lekcja muzyki. Klasa, do której byłem przydzie-
lony, jedną godzinę miała ze swoją stałą nauczycielką, a druga godzinę z inną panią. Jedna grała 
na gitarze, druga na pianinie, co pozwoliło dzieciom uczyć się z różnymi instrumentami. Do tego 
zajęcia z techniki, religii i wychowania fizycznego prowadzi oddzielny nauczyciel. 

W piwnicy znajdowały się pracownie techniczne z odpowiednimi stołami i przyrządami 
do pracy. Zajęcia miały charakter praktyczny. 

Nauczycielka w ogóle nie musiała podnosić głosu. Często mówiła do dzieci 
szeptem. Do uciszania grupy lub przerywania pracy miała gong. Na tablicy wisiał 
plan dnia. Pani przypinała gotowe napisy i symbole. Podobnie było z pracą do-
mową. Dzieci były w tym doskonale zorientowane, mimo że niektóre były w tej 
klasie dopiero od miesiąca. Nie miały problemu z przestrzeganiem ustalonych 
zasad.  

Każdego dnia rano przez pierwsze pół godziny był czas na różne zadania i z niemieckiego 
i z matematyki. Dzieci pracowały samodzielnie. Potem siadały w kręgu przy tablicy, śpiewały pio-
senkę powitalną (której też się nauczyłem), rozmawiali o bieżących wydarzeniach i planie dnia. 

  



Nauczycielka miała bardzo dużo pomocy naukowych. Wiele z nich wykonała sama. Dużo za-
dań, układanek było przygotowanych tak, by dzieci były w stanie sami sprawdzić poprawność swo-
ich rozwiązań. Wiele materiałów jest laminowanych. Sala jest fajnie urządzona. Jest kolorowo, ta-
blice są z ważnymi informacjami naukowymi, które są teraz na bieżąco omawiane. 

   

Dzieci rozwiązywały bardzo dużo zadań związanych ze słuchaniem i na spostrzegawczość. 
Było też wiele zabaw związanych z ruchem, nawet podczas lekcji religii. Dzieci miały mnóstwo 
cienkich zeszytów i skoroszytów na kserówki. Trzymały je na półce pod swoją ławką, a do domu 
zabierają tylko te, w których mają wykonać zadanie domowe. Doskonale się orientują, co do czego 
służy. Właściwie nie korzystały z podręczników. Pracowały bardzo często samodzielnie. Po kontroli 
nauczycielki mogły wziąć z dywanu pod tablicą kolejne zadania. 

Uczniowie często sami dobierali sobie liczby do zadań. Nie brakowało zadań, w których pre-
zentowali własną twórczość np. pisali krótkie wiersze określonego typu. Miałem też okazję uczest-
niczyć w zajęciach innych nauczycieli. Poznałem również różne metody liczenia. 

Największym dla mnie doświadczeniem było przeprowadzenie w sumie trzech godzin zajęć 
z uczniami. Dotyczyły one matematycznych wyszywanek. Dzieci pracowały bardzo chętnie. Oba-
wiałem się bariery językowej, ale bez problemu udało mi się z nimi porozumieć i wytłumaczyć za-
sady tworzenia tych kompozycji. 

  

Przez ten tydzień zżyłem się z grupą, w której maiłem okazję przebywać, aż szkoda mi było 
się z nimi rozstawać. Dostałem przywilej wpisania się do pamiętnika ich klasowej maskotki, któ-
ra wędruje z nimi do domów przeżywając z nimi różne przygody. 

  



nowe i stare znajomości 

Nowe znajomości to na pewno moja grupa z kursu językowego. Nawet brakowało mi ich 
w drugim tygodniu, kiedy byłem w szkole na hospitacjach. W zasadzie to młodzi ludzie. Pochodzili 
ze Szwajcarii, Meksyku, Francji, Israela, Włoch, Chorwacji i Egiptu. Ciekawe były ich opowieści 
o kulturze w ich krajach. Z zainteresowaniem słuchali moich opowieści o Polsce. 

  

Udało mi się spotkać też ze znajomymi, których poznałem na kursie w maju. Pracują nieda-
leko Lindau. Mimo, że pochodzą z różnych krajów, są parą. Połączył ich język niemiecki. 

 

wycieczki 

W pierwszym tygodniu w środę, korzystając z tego, że nie mamy popołudniowych zajęć, po-
płynęliśmy statkiem do Bregenz. Tam wjechaliśmy kolejką na szczyt Pfänder. Widoki psuła nam 
mgła, ale i tak było dobrze się tam zrelaksować. Po powrocie mieliśmy mały spacer po Bregenz 
i wróciliśmy statkiem do Lindau. 

  

W sobotę po śniadaniu wyruszyliśmy na dworzec, skąd pojechaliśmy pociągiem do Ravens-
burga. Wycieczka była zorganizowana przez naszą szkołę językową. Ravensburg to miłe, zadbane, 
miasteczko, z wieloma starymi kamieniczkami. Jechaliśmy tam zwykłym piętrusem. Poziom obsłu-
gi jednak zupełnie inny. Nawet komunikaty o chwilowym postoju były przez głośniki. Do tego były 
zapowiedzi każdej stacji i możliwości przesiadek z podanymi numerami peronów. Po 45 minutach 
byliśmy na miejscu, gdzie czekała na nas jedna z lektorek Eve. Oprowadziła nas po Starówce, za-
prowadziła nas na punkt widokowy, a potem dała nam czas wolny na posiłek. Po nim byliśmy jesz-
cze w Muzeum Gier firmy Ravensburger. Można tam było pograć w różne gry, tylko że było trochę 
mało czasu. Do Lindau również wracaliśmy pociągiem. 



  

  

W niedzielę gospodarze zabrali nas do Dahlienschau - ogrodu dalii. To piękne miejsce. Zro-
biliśmy tam wiele zdjęć. 

  

podsumowanie 

Ten wyjazd był zupełnie inny niż w maju. Przede wszystkim nowe doświadczenie - pobyt 
w niemieckiej szkole i cudowni gospodarze. Niesamowite było dla mnie to, że zniknął zupełnie 
strach mówienia po niemiecku, mimo świadomości, że długa droga przede mną, by dobrze władać 
tym językiem. To był duży sprawdzian moich możliwości w przestrzeni obcego kraju w zakresie 
porozumiewania się 

Niemiecka szkoła w dużej mierze przypomina polską. Wydaje mi się jednak, że lepiej wyko-
rzystywane są predyspozycje nauczycieli, którzy nie uczą wszystkich przedmiotów w swojej klasie, 
tylko wykorzystują swoje talenty również w innych oddziałach, wymieniając się wzajemnie na lek-
cjach. 

Jeszcze raz serdecznie dziękuję Ewie Maniewskiej za pomysł, przygotowanie i wdrożenie te-
go projektu w naszej szkole. 

 
co dalej? 

Nadal przygotowuję koncepcję prowadzenia zajęć matematycznych w języku niemieckim, 
czy to w formie kółka, czy prowadzenia regularnych lekcji matematyki z elementami w języku nie-
mieckim. 

Zamierzam wykorzystać tez pomysły nauczycielki, którą poznałem, na różne pomoce na-
ukowe i przygotować je wspólnie z uczniami. Będę zwracał większą uwagę na kształcenie umiejęt-
ności słuchania u moich uczniów. 
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