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Klasa 4 a 
 

 
 

Witajcie Kochane Dzieci ! 
 
Zapiszcie proszę datę i temat dzisiejszej lekcji. 
 
Donnerstag, den 02. April  2020 
 
Stunde 
 
Thema: Die Osterzeit. 
 
Pod tematem zapiszcie kilka słówek łączących się tematycznie ze Świętami 
Wielkanocy : 
 
das Osterfest - Wielkanoc 
fasten – pościć 
glauben – wierzyć 
die Osterei- pisanka 
der Karfreitag – Wielki Piątek 
die Karwoche – Wielki Tydzień 
der Osterhase - zając wielkanocny 
der Ostersonntag – Niedziela Wielkanocna 
der Ostermontag - Poniedziałek Wielkanocny 
das Osterlamm - baranek wielkanocny 
 
 
 
Święta Wielkiej Nocy wyglądają w Niemczech nieco inaczej niż w Polsce. Co więcej, prawie 

każdy land ma typowe dla niego zwyczaje i tradycje... dlatego teraz przeczytacie sobie o 

zwyczajach świątecznych w tym kraju. 
 

TYLKO CZYTAMY ZE ZROZUMIENIEM, NIE 

PRZEPISUJEMY DO ZESZYTÓW !!! 

Przygotowania do Świąt 

Czasem przygotowań do Wielkanocy jest tradycyjnie Wielki Post (Fastenzeit lub 
Passionszeit), a szczególnie tydzień przed niedzielą Zmartwychwstania. U nas nazywa się 
go „Wielkim”, a za Odrą – Karwoche. Bardzo ważne miejsce w przygotowywaniu domu na 



Święta zajmuje tzw. bukiet wielkanocny – są to ustawione w wazonie zielone gałązki 
przybrane kolorowymi wydmuszkami jajek. Niektórzy w ten sposób ozdabiają również 
krzewy czy małe drzewka przed domem. Poza tym, podobnie jak w Polsce maluje i 
dekoruje się jajka, choć ten zwyczaj jest nieco mniej popularny niż u nas. 

  

Zielony Czwartek 

Wielki Czwartek zwany jest w Niemczech Zielonym Czwartkiem (Gründonnerstag). Co 
ciekawe, nie jest do końca jasne, skąd wzięła się ta nazwa. Według jednej z teorii pochodzi 
ona od zielonych szat liturgicznych noszonych tego dnia przez księży do XVI wieku. Z kolei 
inni badacze wywodzą ją od pokutników, których nazywano w średniowieczu „Zielonymi”. 

Obecnie jest to dzień malowania jajek na zielono. W wielu regionach panuje zwyczaj, by 
w Zielony Czwartek koniecznie zjeść coś zielonego. Na stole powinny się znaleźć przede 
wszystkim pierwsze wiosenne nowalijki – oczywiście zwłaszcza te zielone: szczypiorek, 
sałata czy szpinak. 

  

Wielki Piątek – Karfreitag 

W przeciwieństwie do Zielonego Czwartku Wielki Piątek (Karfreitag) jest w całych 
Niemczech dniem ustawowo wolnym od pracy. Czasem nazywa się go także Cichym 
Piątkiem (Stiller Freitag). Jest to dla wierzących Niemców dzień modlitw i nabożeństw, 
które towarzyszą  wspominaniu śmierci i składania Jezusa do grobu. Wtedy też organizuje 
się tzw. agapę, czyli symboliczny wspólny posiłek składający się z chleba, wody i wina, 
który spożywa się najczęściej w salach katechetycznych kościoła. Post ścisły nie jest tego 
dnia rygorystycznie zachowywany. 

  

Wielka Sobota – Karsamstag 

Wielka Sobota – czyli w Niemczech Karsamstag lub Stiller Samstag – jest podobnie jak 
w Polsce dniem wyciszenia, kiedy nie odprawia się mszy świętej. Tradycja święcenia 
potraw, bez której nie wyobrażamy sobie Świąt Wielkiej Nocy, jest u naszych zachodnich 
sąsiadów zupełnie nieznana. 

Bardzo ciekawy jest kultywowany nadal w niektórych regionach – zwłaszcza na północy i w 
centrum kraju – zwyczaj rozpalania w Wielką Sobotę wielkich ognisk przed kościołami 
katolickimi. Towarzyszy temu specjalne nabożeństwo i poświęcenie ognia, którym 
następnie zapala się świece paschalne w kościołach i świece wielkanocne w domach. 
Poświęcony ogień towarzyszy wiernym przez całe Święta. 

  

Wielkanocna Niedziela i Wielkanocny Poniedziałek 

Dwa najbardziej uroczyste dni nazywa się w Niemczech po prostu Wielkanocną Niedzielą 
i Wielkanocnym Poniedziałkiem (Ostersonntag i Ostermontag). Są to dni odpoczynku 
oraz odwiedzania rodziny i przyjaciół. 

Niedzielę rozpoczyna się tradycyjnie mszą rezurekcyjną, która odprawiana jest wcześnie 
rano. Bardzo popularny jest zwyczaj stukania się jajkami (Ostereiertitschen) przy 
śniadaniu. Każdy członek rodziny wybiera sobie swoją pisankę i kolejno stuka się nią z 
innymi – wygrywa posiadacz jajka z najmocniejszą skorupką. Zabawa ta jest znana również 
w Austrii i niemieckojęzycznej Szwajcarii, a także w innych częściach Europy: na Bałkanach, 



w Skandynawii, a nawet w Rosji. 

Na stołach – oprócz świec wielkanocnych – obowiązkowo powinien się pojawić 
zajączek z cukru, czekolady lub innego materiału. Zając jest zresztą, obok jajka, 
najważniejszym świątecznym symbolem. Wiąże się z nim też inny bardzo ważny zwyczaj, 
na który niecierpliwie czekają wszystkie dzieci – chodzi oczywiście o poszukiwanie 
ukrytych w mieszkaniu lub ogrodzie pisanek lub słodyczy. Zgodnie z tradycją mówi się 
dzieciom, że przyniósł i ukrył je wielkanocny zając (Osterhase), który jest w Niemczech 
równie popularny jak Święty Mikołaj. W niektórych domach mieszkańcy obdarowują się 
również drobnymi podarkami – najczęściej czekoladkami lub innymi łakociami. 

Jako danie główne w Święta podaje się zazwyczaj pieczeń z barana. Poza tym, nasi 
zachodni sąsiedzi delektują się babkami drożdżowymi i sernikami. Często piecze się je 
w specjalnych foremkach w kształcie np. baranka. Ogromną popularnością cieszą się 
również wszelkiego typu kiełbasy i wędliny. 

 

Myślę, że udało Wam się drogie Dzieci dostrzec różnice w  
zwyczajach polskich i niemieckich... A ponieważ pięknie malujecie 
praca domowa będzie znowu z użyciem kredek ;-) 

 

 

Hausaufgabe ( praca domowa ) 

 

Narysujcie proszę w zeszytach koszyczek wielkanocny z pięknie ozdobionymi 
jajkami i podpiszcie go- der Weihe-Korb – czyli koszyczek ze święconką  ;-) 

Na Wasze prace czekam pod adresem emilab12@wp.pl 
 
 
 

Klasa 7 b 
 

Thema : Was hast du am Montag ? 
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Zapisujemy notatkę: 

 

Ucząc się rzeczowników, należy zwracać uwagę na rodzajnik i liczbę 

mnogą, gdyż w języku niemieckim jest wiele możliwości jej tworzenia. 

 

np. 

der Kuli – die Kulis 

die Brille- die Brillen 

das Buch – die Bücher 

 

Liczbę mnogą rzeczowników należy zatem zawsze sprawdzać w słowniku. 

Zapiszcie zatem formy liczby mnogiej od podstawowych rzeczowników: 

 

der Bleistift- die Bleistifte 

der Taschenrechner- die Taschenrechner 

die Schultasche- die Schultaschen 

das Handy- die Handys 

das Heft- die Hefte 

die CD- die Cds 

die Brille- die Brillen 

 

Pracując z użyciem słownika polsko- niemieckiego podajcie zatem liczbę 

mnogą znanych wam rzeczowników: 

 

die Mutter- 

der Vater- 

die Tochter- 

der Sohn- 

das Kind- 

 

Następnie przyjrzyjcie się zadaniu 6a S. 59 

To plan lekcji – der Stundenplan. 

Na jego podstawie wypiszemy teraz nazwy podstawowych przedmiotów: 

 

Englisch- język angielski 

Deutsch- język niemiecki 

Polnisch- język polski 

Geschichte- historia 



Informatik- informatyka 

Mathematik- matematyka 

Physik- fizyka 

Chemie- chemia 

 Erdkunde- geografia 

Kunst- plastyka 

Sport – w-f 

Werken- technika 

Religion- religia 

 

 

Hausaufgabe ( praca domowa ) 

 

Na podstawie zadania 6a ze str. 59 zróbcie w zeszytach wasz plan lekcji. 

Zdjęcie przysyłacie tak jak dotychczas w wiadomości prywatnej poprzez 

messenger lub na adres emilab12@wp.pl ( do poniedziałku do godz. 

15stej ). 

 

 

Klasa 8a  i  8c 

 

 
Thema: Ich habe mich gelangweilt. 
 
Czas przeszły Perfekt tworzymy za pomocą czasownika posiłkowego  
( haben lub sein ) w formie osobowej oraz imiesłowu czasu przeszłego 
Partizip Perfekt. Czasownik posiłkowy haben lub sein w zdaniach 
oznajmujących i pytających ze słówkiem pytającym zajmuje zawsze drugie 
miejsce w zdaniu, a w pytaniach rozstrzygających wymagających odpowiedzi 
tak lub nie- pierwsze miejsce. 
Imiesłów czasu przeszłego Partizip Perfekt znajduje się zawsze na końcu 
zdania np. 
 
Ich habe in Berlin gewohnt. 
Was hast du gestern gemacht? 
Hat es stark geregnet? 
 
Formę Partizip Perfekt od czasowników regularnych tworzymy dodając do 
tematu przedrostek „ ge” oraz przyrostek „t „lub „et” np.: 
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hören- gehört 
tanzen- getanzt 
spielen- gespielt 
 
Ułóżcie w ten sam sposób imiesłowy od czasowników: 
wohnen- 
regnen- 
machen- 
 
Niektóre imiesłowy Partizip Perfekt tworzy się bez przedrosta „ge”. Są to : 
 

1. Czasowniki zakończona na -ieren np. fotografieren- fotografiert 
2. Czasowniki zaczynające się od przedrostków „ be”, „ ge”, „er”, „ver”, 

„zer”, „miss”, „emp”, „ent ”  np.    verkaufen – verkauft 
W imiesłowach utworzonych od  czasowników rozdzielnie złożonych cząstka„ 
ge „ znajduje się pomiędzy przedrostkiem a czasownikiem np. einkaufen- 
eingekauft 
 
Następnie przepiszcie do zeszytów tabelkę z zadania 5 S. 49 Grammatik ! 
 
Następnie zapiszcie Üb. 6 S. 49 ( Przepisujemy zdania z odpowiednimi 
formami imiesłowów czasu przeszłego ) 
 
Przechodzimy do ćwiczeń 
 
 Üb.1 S.30 ( Tworzymy formy imiesłowów czasu przeszłego) 
 Üb. 2 .30 ( zaznaczcie poprawne imiesłowy czasu przeszłego) 
 
Jako prace domową powtórzcie i utrwalcie sobie imiesłowy czasowników 
nieregularnych z podręcznika ze str. 93, 94 
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości piszemy wiadomość prywatną, 
kontaktujemy się na grupie klasowej lub przez pocztę emilab12@wp.pl 
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