
Dlaczego i jak uczyć się 
niemieckiego z humorem?

www.AgnieszkaDrummer.pl



Agnieszka Drummer

germanistka, lingwistka, lektorka niemieckiego, 
wykładowczyni akademicka

ukończone 2 kierunki studiów
(jeden w Niemczech: tłumaczka przysięgła, 
drugi w Polsce: magister pedagogiki – edukacja medialna)

autorka kilkudziesięciu bestsellerowych podręczników

ok. 25 lat spędzonych w Niemczech w środowisku Niemców
(prywatnie i zawodowo, m.in. prowadzenie szkół językowych)

Metoda Agnieszki Drummer (www.MetodaAD.pl) – autorski
„łopatologiczny” kurs niemieckiego online

bardzo aktywna online: facebook - ponad ćwierć miliona
fanów, blog, bezpłatne materiały (newslettery), Akademia AD

www.agnieszkadrummer.pl



Thermometer



Co to są emocje?

Definicja: „świadome lub nieświadome silne, względnie nietrwałe, 
gwałtowne uczucia o silnym zabarwieniu i wyraźnym wartościowaniu 
(coś jest pozytywne lub negatywne), poprzedzone jakimś 
wydarzeniem”

Na przykład:

• radość, szczęście, satysfakcja, duma, uwielbienie, zachwyt

• smutek, wstręt, strach, zaskoczenie, złość, wstyd, zażenowanie, gniew, 
trema, irytacja, wściekłość, żal, wyrzuty sumienia, niepokój



Źródło: sentimenti.pl



Źródło: sentimenti.pl



Śmiech jest ekspresją emocji 
(np. radości)

• Śmiech to reakcja wrodzona, niezależna od kultury

• U dzieci śmiech jest oznaką zdrowia i dobrego samopoczucia

• Małe dzieci (do 5 r.ż.) śmieją się do kogoś lub czegoś, a nie z kogoś lub 
czegoś

• Dzieci śmieją się znacznie częściej niż dorośli

• 70 lat temu dorosły człowiek śmiał się średnio 18 minut dziennie, 
teraz jest to 6 minut dziennie



Śmiech to zdrowie!

• Śmiech czyni szczęśliwym (hamuje produkcję hormonów stresu)

• Śmiech wspomaga wydzielanie się hormonu „dobrego nastroju”: 
serotoniny

• Wiąże się z wydzielaniem endorfiny, która zmniejsza ból fizyczny i 
cierpienie psychiczne oraz zwiększa poczucie zadowolenia

• Podnosi wydajność mózgu

• Serce bije szybciej, dzięki czemu do mózgu dociera więcej tlenu

• Odwraca naszą uwagę od problemów

• Nawet uśmiech do siebie w lustrze podnosi nastrój



Joga śmiechu

Wywoływanie śmiechu przez specjalne ćwiczenia w grupie

Badania w Indiach i w USA:

• relaks, spowolnienie tętna i  ciśnienia krwi

• pozytywne emocje rosną (o 17%), negatywne spadają (o 27%)

• poprawa inteligencji emocjonalnej

• efektywność pracy wzrasta 

• lepsza zdolność podejmowania decyzji 

• podnosi zdolność wykonywania zadań (produktywność) o 28%

• przyspiesza uczenie się nowych rzeczy

• stymuluje kreatywność i koncentrację



Historia…

• Karol Darwin (1809-1882) – śmiech i uśmiech jest międzynarodową 
możliwością komunikacji

• Paul Ekman (psycholog, University of California, San Francisco), lata 
70, opracował system kodowania twarzy – mierzył mikroporuszenia
mięśni twarzy u narodów całego świata – potwierdził teorię Darwina

• Prawdopodobnie śmialiśmy się przed tym, nim zaczęliśmy mówić, bo 
centra śmiechu leżą w starszych rejonach mózgu (niż te 
odpowiedzialne za mowę)

• Niemowlęta i małe dzieci uśmiechają się ok. 400 razy dziennie

• W momencie pójścia do szkoły rozpoczyna się „powaga życia”



Humor / śmiech wspiera naukę i                    
zapamiętywanie!

Badania psychologiczne:

• Psycholożka Kristy Nielson z Uniwersytetu Wisconsin czytała 
badanym 30 nowych słówek

• Połowa badanych oglądała pół godziny później humorystyczny 
filmik

• Tydzień później druga grupa (rozweselona) przypominała sobie 
DWA RAZY tyle słówek ile pierwsza grupa (bez humoru)

Źródło: spektrum.de/news/lachen-hilft-beim-lernen/1288105



Gelotologia – nauka o śmiechu i jego 
wpływie na zdrowie

• Science of Pleasure

• Humorforschung

Założyciel: profesor Stanford University, William F. Fry. Pobierał sobie 
sam próbki krwi i je analizował – aktywność komórek odpornościowych 
(naturalnych zabójców np. nowotworów) wzrasta wraz ze 
śmiechem/humorem. W 1964 r. założył instytut badań nad humorem

Źródło: spektrum.de/news/lachen-hilft-beim-lernen/1288105













25. Witz

Der Deutschlehrer trägt vor: „Ich gehe, du gehst, er geht, wir gehen, ihr geht, 
sie gehen. Fritzchen, kannst du mir sagen, was das bedeutet?“

„Tja, Ich würde sagen, alle sind weg!“

vortragen
Kannst du mir sagen, was das bedeutet?
Tja, ich würde sagen…
alle sind weg





29. Witz

Der Lehrer weckt den Schüler: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass das 
der richtige Platz zum Schlafen ist!“

Darauf der Schüler: „Ach, es geht schon. Sie müssen nur leiser
sprechen!“

•wecken – der Wecker
• Ich kann mir nicht  vorstellen, dass…
•der richtige Platz
•darauf
• es geht schon









Komu polecam?

• Wszystkim, którzy chcą się rozweselić przy nauce niemieckiego

• Wszystkim, którzy chcą się pozytywnie, z humorem „rozpędzić” do dalszej nauki

• Wszystkim na poziomie od poniżej A1 (bo jest pełne tłumaczenie wszystkiego)

• Lektorom, żeby wplatać dowcipy w zajęcia i na ich podstawie pokazywać żywy 
język

• Wszystkim znudzonym „klasycznymi” podręcznikami

• Wszystkim jako przerywnik w nauce

• Wszystkim do kreatywnego rozszerzenia słownictwa i ułatwienia komunikacji z 
Niemcami





Wszystkie pozycje Wydawnictwa AD
W pakiecie taniej



Następny webinar – 3 października, 
godz. 20.00

Na jakim poziomie niemieckiego właściwie jesteś 
i skąd masz to wiedzieć?

A teraz dziś, już o godz. 21.30 webinar premium dla posiadaczy pakietów L/XL pt. 
„Fascynujący świat słówka mit” (Link dostaliście mailem, jest też podany na stronie 
z materiałami premium!)

Nagrania obu webinarów + slajdy do pobrania będą na stronie z materiałami 
premium najpóźniej w środę.
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Bardzo

dziękuję 

za uwagę ☺

www.AgnieszkaDrummer.pl

Do zobaczenia: 3 października!
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