
Tydzień 3 /30.03-05.04/- niemiecki Małgorzata Sass. Witajcie, bardzo dziękuję wszystkim za 

zadania☺. Proszę o przesyłanie zadań w terminie, zadania po terminie będą oceniane na ocenę 

niższą. Jeśli nie otrzymam od ucznia żadnych zadań podczas zdalnego nauczania, uczeń otrzyma 

ocenę niedostateczną. Zadania przesyłamy  na malgorzatasass@o2.pl do niedzieli 5.04 

Klasa 1a,1c,1d 

Thema: Heute ist Einkaufstag./podręcznik str.78/ 

Przeczytajcie zad 1 i zad.2 str.78. Zapoznajcie się z notatką o czasownikach rozdzielnie złożonych 

/różowa ramka str. 78/ Obejrzyjcie w Internecie krótki film o czasownikach rozdzielnie złożonych w 

języku niemieckim. Jest ich sporo i każdy wyjaśnia w podobny sposób. Zróbcie w zeszycie zad. 3 i 

zad.6 str. 79. Zapoznajcie się z nazwami opakowań produktów spożywczych takich jak butelka, 

puszka, opakowanie, słoik, kg, litr/podręcznik str. 78-79/. Znajomość tych słówek będzie wam 

potrzebna do zrobienia zadań w zeszycie ćwiczeń.  Zadania z zeszytu ćwiczeń str. 78-79. 

Thema: Tante Elfriede zu Besuch. 

Przeczytajcie dialog zad.1 str.80 i dopasujcie pytania do odpowiedzi w zeszycie. 

Narysujcie w zeszycie zegar i oznaczenia tak jak w zad. 2 str.80. Przepiszcie uzupełnione zdania z 

zad.2 str.80. Obejrzyjcie w Internecie film: czas zegarowy w j. niemieckim. Jest ich wiele, wybierzcie 

sami ☺. Po filmie zróbcie w zeszycie zad. 3 i zad. 5 str. 81. Czas zegarowy i czasowniki rozdzielnie 

złożone wyjaśnię jeszcze na lekcji online. Zeszyt ćwiczeń str. 80-81. 

Klasa 1E,1G,1H 

Thema: Willkommen in Lübeck./podręcznik dział 5 str.71/ 

Znajdźcie w Internecie informacje o mieście Lubeka lub obejrzyjcie film. Może ktoś z was był w tym 

mieście? Na str.71 są zdjęcia zabytków i krótkie opisy. Przeczytajcie i przetłumaczcie teksty a potem 

dopasujcie fragmenty zdań i zdania zapiszcie w zeszycie zad. 2/71. Następnie zapoznajcie się z mapką 

na str.72 i zróbcie zadanie 4 w zeszycie. Trzeba odszukać miejsca na mapie. Pamiętajcie, że po 

przyimkach trzeba odmienić rodzajnik w celowniku. Zeszyt ćwiczeń zad. 1,2 str.60. 

Thema: Wo gibt es hier eine Apotheke?/podręcznik str. 73/ 

Zapiszcie w zeszycie nazwy budynków w mieście zad.7 str.73. Ułóżcie w zeszycie 2 dialogi jak 

przykładzie. Następnie zróbcie zadanie 8 str.74 /zdania wpisujemy w książce lub zeszycie/. Zadania z 

zeszytu ćwiczeń str.61-62. 

Klasa 3a,3c 

Thema: Libeskummer./podręcznik str.76/ 

Obejrzyjcie w Internecie filmik jak się tworzy w j. niemieckim czas Imperfekt i zróbcie w zeszycie 

notatkę. W podręczniku na str. 76 znajduje się tekst piosenki Nany „Jetzt bist du weg”. Włączcie na yt 

piosenkę i czytajcie słowa podczas słuchania. Piękna piosenka, prawda? Teraz czas na wasze 

tłumaczenie piosenki /nie ściągajcie gotowca, spróbujcie swoimi słowami/. Następnie odpowiedzcie 
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na pytania z zadań 16 i zad.17 str.76 /odpowiedzi zapisujemy w zeszycie/. Wyszukajcie w Internecie 

inne niemieckie piosenki o miłości/minimum 5/. Zapiszcie tytuł i wykonawcę. 

 

 


