
Witajcie ósmoklasiści, 

Dziękuję za przesłane notatki i rozwiązany quiz.

Przed nami kolejna lekcja. Na dzisiejszej lekcji będziemy utrwalać słownictwo i opis 
osoby. 

Wydrukuj, wklej lub przepisz notatkę.

Donnerstag, den     30. April 2020

Thema: Das ist die ideale Kleidung für die Schule – rozwijanie sprawności 

czytania. Idealne ubranie do szkoły - opis

Przypomnienie: na ostatniej lekcji przypominaliśmy odmianę  czasowników:

 anhaben i tragen. Dziś ciąg dalszy. 

    haben – mieć 
anhaben – mieć na sobie
aufhaben – mieć na głowie
umhaben – mieć na szyi

anziehen – zakładać (czasownik rozdzielnie złożony, rozpoznajemy po przedrostku – 
an)- wymowa: (z czytamy jak c) (ie – i) ( h – j) 

Beispiele:

Ich habe ein T-shirt und einen Rock an. - Mam na sobie t-shirt.

Ich habe eine Mütze/ einen Hut auf. Mam na głowie czapkę/kapelusz.

Ich habe einen Schal um. Mam na szyi szalik. 

Czasowniki anhabe, aufhaben, umhaben i anziehen  są rozdzielnie złożone tzn. 

przedrostek występuje w zdaniu na końcu.



Odmiana czasowników

aufhaben umhaben anziehen

Ich habe auf Ich habe um Ich ziehe an

Du hast auf Du hast um Du ziehst an

Er, się, es hat auf Er,sie,es hat um Er,sie,es zieht an

Wir haben auf Wir haben um Wir ziehen an

Ihr habt auf Ihr habt um Ihr zieht an

Się haben auf Się haben um Się ziehen an

Otwórz podręcznik na stronie 103

Zadanie 5 (podręcznik)

Spróbuj opisać obrazek, wykorzystaj podane zwroty. Podkreśl te zwroty, które 

wybrałaś/wybrałeś. Dla utrwalenie przepisz do zeszytu. 

Otwórz podręcznik na stronie 104

Zadanie 1 (podręcznik)

Przeczytaj  tekst, podczas czytania podkreśl, jakie ubrania  nastolatki  zakładają 

do szkoły. Zwróć uwagę jaka część mowy występuje pomiędzy rodzajnikiem a 

rzeczownikiem?

Rozwiązanie zagadki zapisz w zeszycie.

Po przeczytaniu wykonaj  zadanie 2, str.104 w podręczniku- podkreśl właściwą 
odpowiedź 

Zadanie    (zapisz do zeszytu)  

Uzupełnij zdania odpowiednimi czasownikami i rodzajnikami. Wpisz rodzajniki 

nieokreślone. Pamiętaj, że czasowniki  odmieniają się przez osoby.

1. Ich ……………..  ………………. Bluse ……………



2. Du ……………. ………………. Hose.

3. Er …………. …………… Hut …………….

4. Das Kind ………………. ………………… Schal ………………….

5. Ihr …………….. …………………… Jacke ………….

Zadanie    (zapisz do zeszytu)  

Przetłumacz zdania!

1. Ja zakładam sukienkę.

2. Ty masz czapkę.

3. On nosi chętnie swetry i bluzy.

4. Julia ma szalik.

5. Tomasz zakłada buty.

Zadanie  (  zapisz do zeszytu)  

Odpowiedz na pytanie:

Was ziehst du für die Schule an?

………………………………………………...

HA !

 Naucz  się nowych słówek na pamięć!

Notatkę z lekcji prześlij na mój adres mailowy do wtorku do 05 maja 2020 do 
godz. 12.

m.bolimowska.sp6@gmail.com


