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aha! Neu to ciekawy sposób na naukę języka niemieckiego: przystępnie wyjaśniona gramatyka,
interesujące teksty i propozycje miniprojektów, zabawne obrazki oraz praktyczne słownictwo, które
uczeń z łatwością zapamiętuje dzięki słowniczkom obrazkowym.
Podręcznik składa się z siedmiu rozdziałów: Sport ist in!; Wetter, Landschaften, Tiere; Kleider machen Leute;
Kunst; Farben meiner Welt; Heute und Morgen oraz Das große Wissensquiz (rozdział poświęcony wiedzy
realio- i kulturoznawczej dotyczącej krajów niemieckiego obszaru językowego), które wprowadzają i
utrwalają słownictwo opisane w podstawie programowej. Dużo uwagi poświęcono dobremu objaśnieniu i
przećwiczeniu zagadnień gramatycznych, dzięki czemu uczniowie łatwo przyswajają struktury językowe
niezbędne w codziennej komunikacji. Zawartość rozdziałów – liczba ćwiczeń, długość i stopień trudności
tekstów – jest idealnie dostosowana do dwóch godzin lekcyjnych w tygodniu i dobrze przygotowuje do
egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym.
Każdy rozdział zawiera między innymi:

·

sekcję Grammatik z powtórzeniem zagadnień gramatycznych,
·
sekcję Aktiver Wortschatz ze słownictwem, które uczeń powinien aktywnie opanować.
Na końcu podręcznika znajduje się ponadto słowniczek niemiecko-polski.
Zalety publikacji to przede wszystkim:

·

·

gramatyka przedstawiona i wyjaśniona w przystępny sposób;
·
łatwa nauka słownictwa dzięki środkom językowym podanym przy zadaniach oraz słowniczkom
obrazkowym;
równomierny nacisk na rozwijanie wszystkich sprawności językowych;
·
optymalna ilość materiału do realizacji podczas dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo;
·
ciekawa tematyka tekstów dostosowana do zainteresowań i stylu życia młodzieży gimnazjalnej;
stopniowy przyrost materiału lekcyjnego;
·
odsyłacze do ciekawych źródeł (w tym stron WWW);
·
ciekawostki realio- i kulturoznawcze.
·
Komplet dla ucznia na rok nauki obejmuje podręcznik z płytą CD.
Doskonałym uzupełnieniem podręcznika jest zeszyt ćwiczeń.
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