
Niemcy – dlaczego warto 
tam pojechać? 

 



Cele prezentacji: 

 Uczeń zapoznaje się z podstawową wiedzą o krajach, społeczeństwach i 

kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym 

nowożytnym, z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i 

globalnego, 

 Uczeń posiada świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz 

wrażliwość międzykulturową. 

 



Kto by pomyślał? 

 Pulsujące metropolie, architektoniczne atrakcje, historyczne, zabytki, 

ruchliwe pasaże handlowe, romantyczne domy z muru pruskiego, barwne 

nocne życie: miasta w Niemczech są wszechstronne.  

 W Niemczech jest ponad 10 000 miast pomiędzy Morzem Północnym a 

Alpami. A każde z nich ma własny, niepowtarzalny charakter. W 

tętniących życiem miastach goście biorą udział w wydarzeniach 

kulturalnych, imprezach muzycznych, odkrywają najcenniejsze skarby w 

muzeach. 



BERLIN 

 Jako światowe miasto w środku kontynentu, kreatywne i pulsujące jak nigdy 

dotąd i jak magnes przyciągające miliony gości, jako metropolia otwartego, 

międzynarodowego i przyjaznego dla gości kraju Berlin reprezentuje dzisiaj 

Niemcy. Radosny, swobodny, niekiedy trochę zuchwały, tolerancyjny i 

rozluźniony. „Cały Berlin jest obłokiem“ jest starym powiedzeniem określającym 

to miasto. Atrakcje turystyczne w Berlinie: 

  Brama Brandenburska (Brandenburger Tor) 

 



Berlin 

  Pomnik Pomordowanych Żydów Europy(Denkmal für die ermordeten Juden     

Europas) 

  Muzeum Muru Berlińskiego przy Checkpoint Charlie  

 

 

 

 

 

  berlińska wieża telewizyjna (Berliner Fersehturm) 

 



FRANKFURT 

 Wiele rzeczy jest tu trochę większych, niż w innych miastach Niemiec:  

 port lotniczy, dzielnica bankowa, tereny targowe i, co może nieco dziwi, pas zieleni 

okalający centrum miasta.  

 Wielka jest też duma frankfurtczyków z ich miasta.  

 Atrakcje turystyczne:  

 Dom Goethego (Goethehaus)  

 

 



Frankfurt 

 

- Muzeum Sztuki Nowoczesnej (Museum für Moderne  

- Kunst)  

- Instytut Sztuki Städel (Städelsches Kunstinstitut) 

 i Galeria Miejska (Städtische Galerie) 

 

 



Poznaj bajkowe Niemcy 

 Pałace, parki i ogrody Poznaj bajkowe Niemcy: pałace, parki i ogrody 

zapraszają do romantycznych wycieczek, cudownych odkryć i spędzania 

magicznych chwil. Świat cudów czeka na Ciebie.  

 Zaczynając od bawarskich zamków jak ze snu –Neuschwanstein i 

Herrenchiemsee czy zamku Burghausen, Ogrodu Angielskiegow 

Monachium czy Parku Księcia Pücklera w Mużakowie: przez wszystkie epoki 

i style, we wszystkich krajach związkowych i regionach jest coś 

wyjątkowego do odkrycia. 

 



UNESCO 

 Kościoły i klasztory: kamień, który stał się świadkiem czasów Dzisiaj nadal 

znajdujemy wszędzie niezliczone, imponujące i wybudowane z 

niezwykłym kunsztem kościoły i klasztory w najrozmaitszych stylach. Od 

architektonicznych klejnotów, takich jak wpisana na listę światowego 

dziedzictwa UNESCO katedra w Kolonii, po kościół pielgrzymkowy 

Wieskirche, od klasztoru Andechs, Ettal po Weltenburg. 

 



Dla chętnych dodatkowa prezentacja  

Dlaczego warto tam pojechać? 

 https://www.youtube.com/watch?v=IfbilD6z7iU 

https://www.youtube.com/watch?v=IfbilD6z7iU

