
 

 

 

 

Mit einer Reise auf Deutsch für Deutsch begeistern! 
Workshop zum Projekt „Erlebnisreise mit Deutsch” 

 
Kann ein kreativer Unterricht spannend sein? Sind Sie ein motivierter Lehrer, eine 

motivierte Lehrerin? Lernen Ihre Schüler gern Deutsch? 
Wenn Sie die Fragen mit ja beantworten wollen – kommen Sie zu unserem Workshop. 

Sie werden die Möglichkeit haben, das neue Projekt „Erlebnisreise mit Deutsch /  
Z niemieckim w drogę“ besser kennenzulernen. 

 
Im Workshop werden verschiedene Methoden zur Arbeit mit dem Material aus der Box 

- mit den Sprachspielen, Fotos, Plakaten und Arbeitsblättern mit Ideen - präsentiert. 
 

Gestalten Sie eine abwechslungsreiche Deutschstunde! 
Werben Sie für Ihr Fach auf unkonventionelle Art! 

Arbeiten Sie kreativ und effektiv! 
 

Wir laden Sie ganz herzlich zu einer Erlebnisreise mit Deutsch ein! 
 
 
 
 
 

Referent(in): Agnieszka Kozakiewicz 
Sprache des Workshops: Deutsch  
Termin: 23.10.2018 
Uhrzeit: 15:00-18:00 

  Ort: Płock, Książnica Płocka Filia nr 5, pasaż Vuka Karadżica 1 (budynek SP nr 1) 
 
Anmeldung unter: https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/eng/erd/wed.html 
 
(strona Goethe Institut w Warszawie – język niemiecki – z niemieckim w drogę – workshop) 
 

https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/eng/erd/wed.html


 
 

 

 

 

Jak zachwycić językiem niemieckim? 
Zabrać uczniów w kreatywną podróż po niemiecku! 

Warsztaty do projektu Erlebnisreise mit Deutsch / Z niemieckim w drogę 
 

Gry, zdjęcia, plakaty, karty pracy z pomysłami – wszystko związane z tematem podróży  
i zamknięte w jednym pudełku. Wszystko po to, aby poprowadzić niezapomnianą  

i kreatywną lekcję języka oraz promować język niemiecki w niekonwencjonalny sposób. 
 

Zapraszamy do zapoznania się z naszym nowym projektem „Erlebisreise mit Deutsch /  
Z niemieckim w drogę”, który tworzony jest we współpracy Goethe-Institut oraz 

wydawnictwa LektorKlett. 
 

Pracujcie Państwo kreatywnie i efektywnie! 
 

Zapraszamy w podróż pełną wrażeń z niemieckim! 
 
 
 
 
 

Referentka: Agnieszka Kozakiewicz 
Język warsztatów: niemiecki 
Termin: 23.10.2018 
Godzina: 15:00-18:00 

  Miejce: Płock, Książnica Płocka Filia nr 5, pasaż Vuka Karadżica 1 (budynek SP nr 1) 
 
Zgłoszenia pod adresem: https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/eng/erd/wed.html 
 
(strona Goethe Institut w Warszawie – język niemiecki – z niemieckim w drogę – workshop) 
 

https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/eng/erd/wed.html

