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Cele projektu:
 przybliżenie uczniom niemieckiej kultury muzycznej,
 przygotowanie prezentacji multimedialnej,
 nauka wykorzystywania różnych materiałów i źródeł informacji,
 nauka współpracy w grupie



Opis efektów projektu (streszczenie projektu):
 opracowanie harmonogramu zadań,
 przygotowanie informacji o wybranych zespołach muzycznych i wokalistach,
 przygotowanie utworów muzycznych,
 przygotowanie prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint,
 przygotowanie strojów,
 przygotowanie mowy do prezentacji,
 w czasie realizacji projektu oceniamy się wzajemnie

 Uzasadnienie wyboru tematu

Chciałybyśmy poznać muzykę niemiecką i przy okazji pokazać jaka kultura muzyczna
jest w Niemczech. Pragniemy również przedstawić uczniom zespoły muzyczne oraz ich
twórczość.

 Procedury badań (realizowane zadania i stosowane metody pracy, np.

przeprowadzenie wywiadów, ankiety, źródła informacji, z których korzystano)
1. Wybranie niemieckich zespołów muzycznych,
2. Przygotowanie podkładów muzycznych,
3. Próby do przedstawienia,
4. Przygotowanie wypowiedzi i prezentacji
 Odkrycia i informacje – najważniejsze zdobyte informacje, wyniki badań, opis
wykonanych prac + max 2 zdjęcia lub zrzut strony itp.
Podczas prezentacji przedstawimy wybrane niemieckie zespoły muzyczne, wokalistów
oraz ich twórczość. Prezentacja poprzedzona zostanie krótkim wstępem na temat Niemiecnaszego zachodniego sąsiada. Prezentacji zespołów dokonamy podczas scenki, w oparciu
o przygotowaną przez nas prezentacją w programie PowerPoint. Prezentacja składa się z 13
slajdów.
Po wykonaniu prezentacji zabrałyśmy się za przygotowanie przemówienia.
 Wnioski i rekomendacje
W czasie realizacji projektu nie miałyśmy problemów ze współpracą, Świetnie się
dogadywałyśmy i pomagałyśmy sobie wzajemnie. Dzięki udziałowi w projekcie miałyśmy
okazję bliżej poznać język naszych zachodnich sąsiadów, kształcić swoje umiejętności językowe
oraz przekonałyśmy się, że wiele zespołów muzycznych wywodzących się z Niemiec ma swoich
fanów również w naszej szkole.
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