
Zadania na  31.03.2020r./2.04.2020r. 

 

Temat: Wohin gehen wir heute? Dokąd dzisiaj idziemy? 

Cele lekcji: 

wprowadzenie słownictwa – nazywanie wybranych miejsc w mieście. 

przyimek in – do (łączący się z biernikiem) 

  

Zadanie 1 z podręcznika.(S.74) 

Przeczytaj wyrazy, i przepisz je do zeszytu 

 

Der Die Das 

Park - park Diskothek - dyskoteka Schwimmbad - basen 

Zoo - zoo Kirche kościół Kino - kino 

Garten - ogród  Museum - muzeum 

Supermarkt - supermarket  Stadion - stadion 

Sportplatz – boisko sportowe  Cafe - kawiarnia 

Skatepark - skatepark  Konzert - koncert 

  Theater - teatr 

   

 

Zeszyt ćwiczeń 

Üb. 1 S. 47 

Wohin gehen wir heute? Dokąd dzisiaj idziemy? 

Wir gehen in….. -  idziemy do 

in – do (przyimek łaczący się z biernikiem. W bierniku rodzajnik der zamienia się na den ,  die i 

das pozostają bez zmian.) 

Przykład: 

park – der Park              do parku – in (przyimek, po którym rodzajnik rzeczownika zmienia się na 

biernik) den Park -  in den Park 

dyskoteka – die Diskothek   do dyskoteki – in die Diskothek 

kino – das kino                 do kina  - in das Kino – w skrócie możemy napisać ins – ins Kino – do 

kina 

 

 In den In die In das albo ins 

Park – do parku Diskothek Schwimmbad – na basen 

Zoo Kirche – do kościoła Kino 

Garten  Museum 

Supermarkt  Stadion 

Sportplatz  Cafe – do kawiarni 

Skatepark  Konzert 

  Theater 

Zeszyt ćwiczeń – rozwiąż ćwiczenia: Üb. 1, 2, 3 S. 47 

W ćw. 2 wystarczy wpisać odpowiedni rzeczownik do tabeli z ćw. 1. „Wir gehen In den PARK” 

 

 



Temat: Wohin gehen wir heute? Tłumaczenie zdań. 

Cele lekcji: utrwalenie poznanej zasady gramatycznej i słownictwa. 

 

Przykłady: 

Ona idzie w sobotę do kina. – Się geht am Samstag ins Kino. 

Ty chcesz jechać do supermarketu. – Du willst in den Supermarkt fahren. 

 

Przetłumacz zdania na język niemiecki: 

a) Moja babcia chodzi często do kościoła. 

b) Uczniowie idą dziś do muzeum. 

c) Klaus idzie wieczorem na basen. 

d) My lubimy chodzić do dyskoteki. 

e) Ja i moi rodzice ( meine Eltern ) idziemy w sobotę do kina. 

 


