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ThemaThema:: Man Man isstisst inin DeutschlandDeutschland zumzum FrühstückFrühstück BrotBrot..

ZielZiel: : Potrafię powiedzieć, co się jada i pija na śniadanie oraz Potrafię powiedzieć, co się jada i pija na śniadanie oraz 
kolację w Niemczech.kolację w Niemczech.

Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się utrwaleniem Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się utrwaleniem 

słownictwa związanego z jedzeniem. Wykonamy dwa 

ćwiczenia w podręczniku i cztery w zeszycie ćwiczeń.

Zapisz datę i temat w zeszycie.



Otwórz podręcznik na str. 86, ćwiczenie 2.
• Przeczytaj tekst. Tekst dotyczy tego, co je i pije się na śniadanie (zum
Frühstück) oraz na kolację (zum Abendessen) w Niemczech.
• Wysłuchaj dwukrotnie nagrania nr 35 i uzupełnij luki w tekście.

Brakujące wyrazy: Brot, Saft, Brötchen, Käse, Milch, Kaffee, 

Tomaten (pomidory), Cornflakes, Gurken (ogórki)

• Przepisz uzupełniony tekst do zeszytu.



Übung 3/87 podręcznik
Ćwiczenie wykonaj ustnie.

• Przeczytaj zdania i na podstawie ćw. 2 str. 86 w podręczniku uzupełnij je 
ustnie jedną z dwóch podanych informacji.
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W zdaniu 1. podkreśliłam 
poprawną odpowiedź.



Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 58.
• Wykonaj pisemnie ćw.1 str.58
W tym ćwiczeniu należy wpisać prawidłowy wyraz w j. niemieckim. Podano 

wyraz w j. angielskim i j. polskim.

WSKAZÓWKA! 
Zwróć uwagę na podobieństwa 
między nazwami 
w j. angielskim i j. niemieckim 
(Oba języki są pochodzenia 
germańskiego. Język polski to 
inna rodzina językowa –
słowiański.). Czasami łatwiej 
nauczyć się znaczenia nowego 
słownictwa w j. niemieckim, 
używając do tego znanego 
i utrwalonego słownictwa 

• Wykonaj pisemnie ćw. 2 str. 58
W tym ćwiczeniu należy wpisać wyraz, który pasuje do pozostałych, np. 

1. das Brot (chleb), das Schwarzbrot (chleb razowy), das Brötchen (bułka)

używając do tego znanego 
i utrwalonego słownictwa 
w j. angielskim. 



Wykonaj pisemnie ćw. 3 str. 58
W tabelce z nożem i widelcem znajdują się sylaby trzech produktów spożywczych, a w tabelce ze szklanką - sylaby 

trzech nazw napojów.

Nazwy produktów spożywczych wpisujemy w zdanie „Ich esse” (Ja jem), a nazwy napojów – w zdanie „Ich trinke” 

(Ja piję).

Wykonaj pisemnie ćw. 4 str. 58
Obejrzyj zdjęcia i podkreśl, co je rodzina na śniadanie (1. zdjęcie)

i co je na kolację (2. zdjęcie).



Poproszę o przesłanie do dnia 21 maja 2020 roku na adres e-mail 
emilia.stelmach.sp6@gmail.com
zdjęć trzech wybranych przez siebie ćwiczeń 
(ćw. 2 str. 86 w podręczniku, ćw. 1, 2, 3 lub 4 str. 58 w zeszycie ćwiczeń).

Chętne osoby mogą przesłać wszystkie pięć ćwiczeń. 

Z wyrazami szacunku

Emilia Stelmach


