
Hallo Leute, wir fangen mir der neuen Woche an :) /Kochani, zaczynamy nowy tydzień :)

Donnerstag, den 14. Mai 2020
Thema: Reise in die Märchenwelt- Imperfekt (Übungen).

Bardzo Was proszę, byście zarejestrowali się na Quizizz.com (prawdopodobnie jesteście już 
zarejestrowani:), jeśli nie-postępujcie zgodnie z instrukcją.
Następnie powtórzcie wiadomości dotyczące czasu Perfekt (jak się tworzy, kiedy „haben”, kiedy 
„sein”, formy regularne, nieregularne, formy od czasowników rozdzielnie złożonych oraz 
zakończonych na -ieren). Myślę, że jesteście gotowi napisać króciuteńką kartkówkę (10 pytań) 
dotyczącą tego czasu.
Kartkówkę jako grę włączę Wam w piątek (15.05.2020) o godz. 12.30, wyłączę o godzinie 12.45. 
Dlatego ważne byście byli zarejestrowani wcześniej.
Kartkówkę znajdziecie pod linkiem:

https://quizizz.com/join?gc=728091

A teraz zapraszam do lekcji:)

http://www.edulekcja.pl/uncategorized/das-marchenratespiel-zgadywanka-jaka-to-bajka/

Lies bitte die Texte vor und mach die  Übung dazu./ Przeczytaj teksty i zrób do nich ćwiczenie.
Wähle ein Märchen, schreib es im Heft und lern es auswendig./ Wybierz jedną bajkę, zapisz ją w 
zeszycie, naucz się jej na pamięć.

Każdą bajkę można odsłuchać, więc również przećwiczyć prawidłową wymowę, a to ważne! ;)

Będę dzwonić do Was i odpytywać z wybranej bajki (prawdopodobnie będziecie odpowiadać w 
Teamsie na kamerze, dlatego macie tydzień na wyćwiczenie formy fit, piękne fryzury, makijaże etc.
:)). Będę oczywiście pytała również ze słówek, jakich użyliście w swoim opowiadaniu. Jeśli ktoś 
nie odbierze mojego telefonu lub nie oddzwoni do godz. 20.00 danego dnia albo nie pojawi się w 
uzgodnionym czasie na platformie, uznam to jako nieprzygotowanie i wstawię ocenę 
niedostateczną. 
Bajkę będziecie zaliczać od przyszłego czwartku:) 

Donnerstag, den 14. Mai 2020
Thema: Wiederholungsübungen zum Test 3.

Kochani, niestety czeka nas kolejny sprawdzian.
Bardzo proszę o powtórzenie następujących kwestii:

I. Zwroty:
1. vor Freude weinen- płakać z radości
2. selbstsicher sein- być pewnym siebie
3. die Tür öffnen- otwierać drzwi
4. sondern- lecz
5. denn- bo, ponieważ
6. mit dem Auto fahren- jeździć autem
7. sich beschäftigen mit +Dat.- zajmować się czymś
8. Spass bekommen- otrzymać przyjemność
9. der Preis- cena
10. Angst haben vor+Dat.- bać się czegoś/kogoś

http://www.edulekcja.pl/uncategorized/das-marchenratespiel-zgadywanka-jaka-to-bajka/
https://quizizz.com/join?gc=728091


11. vom Fahrrad stürzen (s.)- spaść z roweru
12. zusammenstießen (s.)- zderzyć się
13. verbieten- verbot- verboten- zakazywać
14. bedrückt sein- być przygnębionym
15. jemandem gehören- należeć do kogoś
16. den Bus verpassen- spóźnić się na autobus
17. fallen- fiel- gefallen (s.)- upadać
18. mieten- wynajmować
19. der Unfall ist passiert- wydarzył się wypadek

II. Formy czasu Perfekt (czasowniki regularne i nieregularne),np. 
1. http://www.edulekcja.pl/tests/gram/perfekt1.htm
2. http://www.edulekcja.pl/tests/gram/perfekt2.htm
3. http://www.edulekcja.pl/tests/gram/perfekt3.htm

III. Formy czasu Imperfekt (jedynie od czasowników: „haben”, „sein”, regularnych), np.
1. https://niemiecki.ang.pl/cwiczenia/648/imperfekt-czasowniki-regularne

Na sprawdzianie nie będzie nic innego prócz tego, co macie podane powyżej. Gdyby coś 
wzbudziło Waszą ciekawość, niepewność, chcielibyście o coś zapytać- jestem do Waszej 
dyspozycji: piszcie lub dzwońcie.
Sprawdzian piszecie 21.05.2020r. :)

Das ist alles für heute:)
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