
POMOC W NAUCE JĘZYKA NIEMIECKIEGO, NIE TYLKO PODCZAS 

LEKCJI ZDALNYCH 

 

 

Poniżej prezentuję zbiór stron internetowych i aplikacji przydatnych podczas (szczególnie zdalnej) 

nauki języka niemieckiego. Krótka charakterystyka proponowanych treści ułatwi znalezienie opcji 

odpowiedniej dla siebie. Wszystkie proponowane przeze mnie pozycje mają menu w języku polskim, 

a ich obsługa jest bardzo intuicyjna. Przy każdej pozycji znajduje się link do strony. 

 

 „Nicos Weg” - interaktywny kurs do samodzielnej nauki języka udostępniony na stronie 

internetowej radia Deutsche Welle składający się z 18 rozdziałów tematycznych na poziomie A1. W 

każdym rozdziale są 4 lekcje, na które składają się materiał filmowy i karta pracy. Na końcu każdego 

poziomu znajduje się test sprawdzający postępy w nauce osoby uczącej się. 

https://learngerman.dw.com/pl/pocz%C4%85tkuj%C4%85cy/c-50080643 

  

 „Kalinas Reise” - Instytut Goethego i Polskie Radio Dzieciom przygotowały słuchowisko dla 

dzieci i młodzieży składające się z szesnastu odcinków. W każdym odcinku język polski przeplata 

się z językiem niemieckim w taki sposób, że nawet osoby początkujące są w stanie zrozumieć tekst i 

nauczyć się nowych słówek oraz zwrotów. Do każdego odcinka przygotowano transkrypcję tekstu 

słuchanego i interaktywne ćwiczenia utrwalające nowy materiał. 

https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/unt/kum/dfj/kar.html 

 

 Podcasty opublikowane przez Instytut Goethego: 

- „Wanderwörter” to krótkie niemieckie filmy animowane wraz z transkrypcją o polskich słowach 

zapożyczonych z innych języków, np. wihajster. Do filmów opracowane są materiały ćwiczeniowe 

wraz z transkrypcją i rozwiązaniami. Te nagrania są szczególnie lubiane przez uczniów, ponieważ 

wielu z nich nie wie, że na co dzień używane przez nich słowa są zapożyczone, a następnie 

przekształcone z języka naszych zachodnich sąsiadów 

https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/unt/kum/dfj/kar.html 

- „Deutschbaukasten”, czyli krótkie materiały do słuchania, zbiór trudniejszych słówek wraz z 

tłumaczeniem oraz ćwiczenia na słownictwo i gramatykę nawiązujące do wysłuchanego nagrania. 

Każdy odcinek, a jest ich tyle, ile liter w alfabecie, opowiada o innym przedmiocie, np. F wie 

Frauenfußball, W wie Wartburg itd. 

https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/ueb/bau.html 

 

https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/ueb/bau.html


 Strona internetowa „Szlifuj swój niemiecki” niemiecki.ang.pl to zbiór ćwiczeń 

interaktywnych obejmujący zagadnienia gramatyczne na każdym etapie edukacyjnym. 

https://niemiecki.ang.pl/ 

 

 Memrise – aplikacja z kursami zawierającymi przystosowane do indywidualnego poziomu 

lekcje języka niemieckiego na różnych poziomach. W zasobach  aplikacji znajduje się tysiące nagrań 

audio i filmików z naturalnym głosem i kontekstem prawdziwego życia. Memrise stawia przede 

wszystkim na naturalną metodę nauki, dlatego nie znajdziemy w niej reguł gramatycznych i 

typowych ćwiczeń zawierających utrwalenie tych zasad. 

https://www.memrise.com/pl/ 

 

 „Miasto słów” to gra interaktywna stworzona przez Instytut Goethego instalowana jako 

aplikacja. Stworzony przez nas awatar wędruje przez miasto i stawia czoła wielu zadaniom, np. 

zamawia jedzenie w restauracji, relacjonuję wycieczkę objazdową przez miasto a przy tym poznaje 

nowe słownictwo umieszczone na planszach, nagraniach audio i w przykładowych zdaniach. 

Zapraszając kolegów do gry można dodać element rywalizacji. 

https://www.goethe.de/de/spr/ueb/led.html 

 

 „Lekcje niemieckiego #ZapytajPoliglote” to podcast w serwisie muzyki cyfrowej Spotify, w 

którym Kamil Kaszubski, siedmiojęzyczny poliglota, tłumacz i autor kursów językowych w każdy 

poniedziałek omawia wybrane zagadnienie z języka niemieckiego. 

https://open.spotify.com/show/3aiG3l39w2Rh9GqcvY0Rba 

 

 

Zachęcam do korzystania! 

Monika Maciejewska 

https://open.spotify.com/show/3aiG3l39w2Rh9GqcvY0Rba

