
Dzień dobry moi Drodzy 

na początek  kilka informacji.

Dziękuję za przesłanie notatek i wykonanie quizu. Uczniowie, którzy wykonali te zadania 

(notatka w zeszycie i quiz)  otrzymują +,+. Jeden plus za notatkę, drugi plus za quiz.

Osoby, które nie zrobiły otrzymują -,-.

Ważne!! Achtung ! Achtung!!

5 plusów – ocena bardzo dobra
5 minusów – ocena niedostateczna.

Pilnujcie proszę terminów

Rozpoczynamy nowy rozdział – Rozdział 4 – Essen in Deutschland 

Wydrukuj, wklej lub przepisz do zeszytu.

Donnerstag, den 23. April 2020

Thema: Was isst du zum Frühstück ? - Co jesz na śniadanie? Wprowadzenie artykułów 

spożywczych – ćwiczenia leksykalne. 

Cele:

- nazywanie artykułów spożywczych

- informowanie, co  je się i pije na śniadanie

Otwórz podręcznik na stronie 86. 

Zadanie 1. Ćwiczenie rozwijające sprawność słuchania. Ćwiczenie wymowy. 

Wejdź na stronę     docwiczenia.pl

Kod D75AUS 

Nagranie 34 (1min.8)

Posłuchaj i powtórz za lektorem. Wysłuchaj jeszcze raz i powtórz za lektorem.

Wypisz do zeszytu artykuły spożywcze wraz z tłumaczeniem. (podręcznik zadanie 1 strona 86)



Zadanie 2 (0,38s)

Ćwiczenie rozwijające sprawność słuchania.

Posłuchaj dwa razy nagrania i uzupełnij zdania. Rozwiązanie zanotuj w zeszycie. (Tekst przepisz do

zeszytu)

Wejdź na stronę: docwiczenia.pl

Kod  D75AUS

Nagranie 35

Dowiesz się, co się jada na śniadanie i na kolację w Niemczech.

Das Frühstück – śniadanie
zum Frühstück – na śniadanie

das Abendessen – kolacja
zum Abendessen – na kolacje

Zadanie 3 

Powtórz i zapisz odmianę czasownika essen.

UWAGA!! jest to czasownik nieregularny. Odmiany czasownika uczymy się na pamięć
(Czasownik essen odmieniany był wcześniej)

„essen”
Ich esse 
Du isst 
Er, się, es isst
Wir essen 
Ihr esst 
Sie essen

Zadanie 4. 

Was isst du zum Frühstück? - Co jesz na śniadanie?
Ich esse zum Frühstück Brötchen mit Butter und Quark.

Przyda się!

Mit – z 
ohne – bez
und – i
oder - albo

Odpowiedz w zeszycie na pytanie:

Was isst du zum Frühstück?



Ich esse zum Frühstück ……………...

Was trinkst du dazu? Co pijesz do tego?

Ich trinke dazu  ……………….

Zadanie 5. 

Napisz w zeszycie zdania dialogu we właściwej kolejności.

- Ich trinke dazu Tee mit Zitrone.
- Was isst du zum Frühstück?
- Was trinkst du dazu?
- Ich esse zum Frühstück Brot mit Schinken.

Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 58. Rozwiąż 1,2 i 3 ćwiczenia. 

Zadanie 1. str. 58 – Wypisz  nazwy artykułów spożywczych

Zadanie 2. str. 58 – Wstaw brakujący wyraz

Zadanie 3 str. 58 – Znajdź nazwy artykułów spożywczych

UWAGA!!! WAŻNE !!!
Sporządzoną notatkę z dzisiejszej lekcji oraz wykonane ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń prześlij na 
mój adres mailowy do wtorku do 28.04. do godz.12.

m.bolimowska.sp6@gmail.com

Niespodzianka – quiz (wiem, że się podoba) – quiz proszę rozwiązać do wtorku 28.04. do godz. 12

quizizz.com/join?gc=576179

Za przesłaną notatkę i wykonany quiz można otrzymać +,+

Pozdrawiam

Marta Bolimowska

http://quizizz.com/join?gc=576179

