
26.03. 2020 
 

Kl 4 a – 

 

Witam Was Wszystkich ! 
 

 
Jak co czwartek spotykamy się na zajęciach z języka niemieckiego. Dziś w 
nieco innym wydaniu ;-) 
 
Drogie Dzieci zapiszcie zatem w zeszytach dzisiejszą datę i temat : 
 

Donnerstag, den 26. März 2020 

 
Stunde 
 

Thema: Der Frühling kommt bald. 
 
 
Pod spodem zapiszmy nazwy 4 pór roku: 
 

der Frühling - wiosna 

der Sommer- lato 
der Winter – zima 
der Herbst- jesień 
 
Następnie zapisujemy zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla każdej 
pory roku : 
 
es ist warm- jest ciepło 

es ist heiß- jest gorąco 

es ist kalt- jest zimno 
es ist windig- jest zimno 
 
 
Po przepisaniu wysłuchujemy 3krotnie piosenki  „Das Jahreszeitenlied ” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VqjZxh3hThE 

 
 
Hausaufgabe  ( praca domowa ) 
 
Podzielę strone w zeszycie na cztery części. W  każdej z nich narysuję  
drzewo w czterech porach roku ( wiosną  z kwitnącymi pąkami, latem z 
czerwonymi owocami, jesienią z pożółkłymi liśćmi a zimą oszronione 

https://www.youtube.com/watch?v=VqjZxh3hThE


gałązki ). Podpiszę każdą porę roku. 
Zdjęcia rysunków mile widziane na emilab12@wp.pl 
 
Miłej pracy !!! 

 

 

Kl. 7b 

 

Thema : Wie heißt das auf Deutsch ? 

 

Pod tematem piszemy do zeszytów: 

 

W języku niemieckim każdy rzeczownik ma określony rodzaj gramatyczny, który 

rozpoznaje się po tak zwanym rodzajniku poprzedzającym rzeczownik: 

der Vater- tata 

die Mutter- mama 

das Kind- dziecko 

die Bücher- książki ( liczba mnoga ) 

 

Rodzaje gramatyczne rzeczowników w języku polskim i niemieckim nie zawsze się 

pokrywają . Niezależnie od tego jaki rodzajnik występuje z rzeczownikiem w liczbie 

pojedynczej der, die lub das to w liczbie mnogiej stosuje się tylko jeden rodzajnik-

die. 

Następnie wpisujemy wszystkie rzeczowniki z ćwiczenia 2 str. 56 wraz z 

tłumaczeniami: 

der Kuli- długopis 

der Taschenrechner- kalkulator 

die Cd- płyta 

die Schultasche- tornister 

das Heft- zeszyt 

der Schülerausweis- legitymacja szkolna 

das Buch- książka 

das Handy- telefon komórkowy 

der Bleistift- ołówek 

die Brille- okulary. 

Przechodzimy do ćwiczeń. 

Wykonujemy w zeszycie ćwiczeń następujące zadania: 

Üb. 1a, 1b, 2 S. 36 

 

Hausaufgabe 

 

Üb. 8 S. 37 oraz nauczę się rzeczowników z lekcji 

( zdjęcie pracy domowej przysyłącie poprzez messenger lub na adres mailowy 

emilab12@wp.pl  do poniedziałku do godz. 9) 
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Kl. 8 a, 8c 

 

Thema : Die Internetfreundschaft. 

 

 

Dzisiejsza lekcja polega na tym, że na podstawie nagrania przesłanego na grupę 

klasową ( messenger )  udzielacie odpowiedzi na zadane pytania : 

 

1. Wie heißt das Mädchen vor dem Computer ? 

2. Wie heißt ihr Internetfreund? 

3. Was soll Erika nicht schreiben? 

4. Wie alt ist ihr Internetfreund? 

5. Was ist sein Hobby? 

6. Wo wohnt er? 

7. Wie alt ist sein Bruder? 

8. Wohin will er jetzt fahren? 

9. Was ist das Hobby von Erika? 

10. Wo wohnt Erika ? 

 

( Wasze odpowiedzi przysyłacie w wiadomości prywatnej lub na adres 

emilab12@wp.pl do piątku do godz. 9 ) 
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