
Witajcie :)

Drodzy ósmoklasiści 4 czerwca (czwartek) otrzymacie kartę pracy. Zadania 

będą oceniane. 

Pracę należy przesłać tego samego dnia czyli 4 czerwca (czwartek)

 do godziny 14:00 na mojego maila:

m.bolimowska.sp6@gmail.com

Zakres materiału: słownictwo (garderoba), wyrażenia używane w w sklepie 

odzieżowym, opis osoby, czasowniki:anhaben, aufhaben, umhaben, tragen, anziehen, 

finden; odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym i nieokreślonym

 w mianowniku i bierniku, zaimek wskazujący (dieser, diese, dieses), zaimek 

pytający (welcher, welche, welches)

Donnerstag, den 28.05. Mai

Thema: Im Kleidergeschäft – w sklepie odzieżowym- wprowadzenie słownictwa, 

rozwijanie sprawności czytania.

Cele:

- wprowadzenie słownictwa używanego w  sklepie odzieżowym

- wprowadzenie zaimków wskazujących i pytających

- rozwijanie sprawności  czytania i pisania

- utrwalanie odmiany przymiotnika po rodzajniku określonym i nieokreślonym

w zdaniach



NACOBEZU: czyli co po tej lekcji powinieneś:

- potrafić zapytać o cenę, rozmiar odzieży i przymierzalnię

- potrafić zastosować w wypowiedziach zaimki pytające i wskazujące

Otwórz podręcznik na str. 107

Zadanie 1 

Wejdź na stronę:  docwiczenia.pl

Wpisz kod: D855P1

Posłuchaj nagrania: 38

Podczas słuchania, zwróć uwagę na pytania, które używamy w sklepie odzieżowym.

Zapisz do zeszytu:

Sie wünschen? - czego Pan/Pani sobie życzy?

Welche Grösse? - jaki rozmiar?

Welche Farbe? - jaki kolor?

Wo ist die Umkleidekabine? - gdzie jest przmierzalnia?

Posłuchaj nagrania jeszcze raz, i zaznacz które części zdań do siebie pasują. 

Zadanie 4 podręcznik strona 107 

Napisz drugą część dialogu „w sklepie odzieżowym”. Wykorzystaj podane zdania. 

Dla utrwalenia wyrażeń i zwrotów „W sklepie odzieżowym” 

rozwiąż zadania w zeszycie ćwiczeń strona 77

Zadanie 1 – ułóż dialog we właściwej kolejności



Zadanie 2 – zaznacz właściwą reakcję

Teraz trochę gramatyki :)

Zaimek wskazujący -  dieser, diese, dieses

Zaimek pytający -  welcher, welche, welches

Otwórz podręcznik na stronie 117 i przepisz regułkę gramatyczną do zeszytu

Przykłady:

ta spódnica – dieser Rock

tak kurtka – diese Jacke

ta koszula – dieses Hemd

która spódnica – welcher Rock?

Która kurtka – welche Jacke?

Która koszula – welches Hemd?

Które buty – welche Schuhe?

te spodnie - 

ta sukienka - 



ten kapelusz - 

ta czapka - 

ten szalik - 

te buty - 

pozdrawiam

Marta Bolimowska


