
Realizacja: 6 – 8 maja 2020-05-05 (2 godziny) 

 

Thema: Wer kauft wo ein? Kto robi zakupy gdzie? 

 

Mam nadzieję, że macie płyty do podręcznika, bo dzisiejszy temat to przede wszystkim 

słuchanie. 

 

Zadanie 4 rozdział 6 –podręcznik (nie piszę strony bo mam starą książkę) 

 

W tabeli masz imiona osób. Musisz wysłuchać i wpisać co oni kupują (nazwy artykułów) oraz 

w jakim sklepie. 

 

Opisz te osoby w zeszycie. Podaję przykład: 

 

Peter kauft gern Schuhe (buty) und Sportartikel.  

Schuhe kauft er im Schuhgeschäft und Sportartikel im Sportgeschäft. 

 

Pamitajcie o popryedniej lekcji: im ….. geschaft, im … laden, auf dem Markt 

 

Jeżeli ktoś z was nie ma w domu płyty, podaję link do słuchania: 

http://www.chmura.klett.pl/books/exakt-fur-dich-1-podrecznik - wchodzicie w rozdział 6 

Shoppen i wybieracie pierwsze nagranie. 

 

Zadanie 5 rozdział 6 – podręcznik  

 

Napisz w zeszycie zdania, gdzie kupujesz te artykuły. 

Przykład: Lebensmittel kaufe ich in einem Lebensmitelgeschäft. 

 

Praca domowa:  

Ćwiczenie 6, 7 rozdział 6 – ćwiczeniowka 

 

Wskazówka do ćwiczenia 6: es gibt – jest, są, czyli układacie zdania: W piekarni jest chleb. 

W aptece są lekarstwa (Medikamente)…. 

 

Thema: Warum auf dem Markt? Dlaczego na rynku? 

 

Przepisz i naucz się słówek: 

 

in der Nähe – w pobliżu 

bietet … an – oferuje 

die Neuigkeiten – nowości 

man wartet – czeka się 

originelle Sachen bekommen – dostać oryginalne rzeczy 

sprechen mit  - rozmawiać z 

der Verkäufer – sprzedawca 

das Angebot, -e – oferta 

die Qualität – jakość 

wichtig – ważna 

der Preis, -e – cena 

niedrig – niska 

http://www.chmura.klett.pl/books/exakt-fur-dich-1-podrecznik


 

Zadanie 6 rozdział 6 – podręcznik 

 

Posłuchaj nagrania, link masz wyżej i zaznacz kto co powiedział. 

 

Zadanie 7 rozdział 6 – podręcznik 

 

Przepisz pytania i odpowiedzi  do zeszytu. Czy wszystko rozumiesz? Ułóż teraz podobny 

dialog, odpowiadając na pytanie: 

Kaufst du in der Boutique ein? Warum (nicht)? 

 

Ucz się słówek – sklepy i artykuly – za tydzień kartkówka!!! 

 

Viel Spaß beim Lernen! 

Viele Grüße. 

 

 

 


