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Dzień dobry moi Drodzy, 

na początek  kilka informacji. 

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

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.

Proszę pilnować terminów wysyłania prac. 

Moi Drodzy zaczynamy nowy rozdział – Rozdział 5 – Modewelt in Deutschland

Wydrukuj, wklej lub przepisz notatkę do zeszytu.
Donnerstag, den  23. April 2020

Thema: Ich habe einen Pulli an! (Mam na sobie sweter) - rozwijanie sprawności mówienia, 

ćwiczenia leksykalne

Cele:

- wprowadzenie słownictwa związanego z garderobą

- udzielenie odpowiedzi na pytanie: Was hast du heute an? (Co masz na sobie?)

- powtórzenie i utrwalenie czasowników anhaben i tragen.

Otwórz podręcznik na str. 102

Zadanie 1. 

Wprowadzenie słownictwa. Wysłuchaj nagrania dwukrotnie i powtórz za lektorem słówka.

Nagranie 35

Wejdź na stronę:  docwiczenia.pl

Wpisz kod:  D855P1

Wypisz słówka z zadania 1 do zeszytu i przetłumacz



Zadanie 2. 

Powtórz i utrwal odmianę czasowników anhaben i tragen.

Anhaben – mieć na sobie (czasownik rozdzielnie złożony – przedrostek an występuje w zdaniu na 

końcu)

tragen – nosić (czasownik nieregularny – czasownik otrzymuje przegłos w 2 i 3 os.lp.)

anhaben tragen

Ich habe an Ich trage

Du hast an Du trägst

Er, się, es hat an Er, się, es trägt

Wir haben an Wir tragen 

Ihr habt an Ihr tragt

Się haben an Się tragen

Was hast du heute an? - Co masz dzisiaj na sobie

Ich habe einen Rock, ein Hemd und eine Mutze an. 

Zarówno czasownik anhaben jak i tragen łączą się z biernikem. Mam na sobie (kogo?co?), 
noszę (kogo?co?)

Przypomnienie !! Odmiana rodzajników (określonych i nieokreślonych) przez przypadki – 
mianownik (kto?co?) i biernik (kogo?co?) (Der, die, das – rodzajniki określone) (ein, eine – 
rodzajniki nieokreślone; w liczbie mnogiej nie ma rodzajnika nieokreślonego)

Przypadki Maskulinum 
(rodz. męski)

Femininum (rodz. 
żeński)

Neutrum (rodz. 
nijaki)

Plural (liczba 
mnoga)

Nominativ 
(mianownik)

Der 
ein

Die 
eine

Das
ein

Die
-

Akkusativ 
(biernik) 

Den
einen

Die 
eine

Das
ein

Die
-

Jeżeli mówimy o czymś po raz pierwszy, używamy rodzajnika nieokreślonego.

np. der Rock – spódnica                   ein Rock – (jakaś spódnica)

Das ist ein Rock. - To jest spódnica. (mówimy po raz pierwszy)

Der Rock ist rot. - Ta spódnica jest czerwona.



Odpowiedz na pytania: 

Was hast du heute an?

Was trägst du gern? (Co nosisz chętnie)

Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 74 i rozwiąż zadania

Zadanie 1 str. 74 – Uzupełnij tabelę nazwami garderoby

Zadanie 2 str. 74 – Wpisz  odpowiedni rodzajnik

Zadanie dla chętnych

Ułóż zdania w odpowiedniej kolejności, zaczynając od podkreślonego wyrazu lub wyrażenia.

1. Eva / gern / trägt / Sportschuhe.

2. heute / Ich / habe / an / ein Kleid.

3. ein Hemd / hat / Er / an.

4. einen Pulli / Anna / und / hat / einen Rock / an.

5. trage / Handschuhe / im Winter / und / ich / einen Schal.

6. Herr Müller / gern / eine Weste / trägt / und / einen Anzug.

Sporządzoną notatkę i wykonane ćwiczenia prześlij na maila

m.bolimowska.sp6@gmail.com

 do wtorku do 28 kwietnia do godz. 12

Link do quizu

quizizz.com/join?gc=630504

Rozwiąż quiz również do 28 kwietnia do godziny 12. 

Za wykonane i przesłane zadania otrzymujesz plusy. (+ - za notatkę + - za quiz)

Brak maila z przesłaną notatką oznacza -, brak rozwiązanego quizu - 

POWODZENIA

Pozdrawiam 

Marta Bolimowska

http://quizizz.com/join?gc=630504

