
Kochani, zaczynamy nowy tydzień, więc realizujemy kolejne lekcję.

Monatg, den 30. M  ä  rz 2020
Thema: Mein Lieblingsfach.

W tym tygodniu poznamy przymiotniki opisujące osoby i przedmioty szkolne. 
Opanujemy następujące zagadnienia gramatyczne:

 czasownik modalny „mögen”,
 czasownik „finden”.

Schreibt bitte das Wortschatz  vom Kursbuch aus (S. 90 KB)!/ Wypiszcie ze słowniczka  
słownictwo   (str. 90, podręcznik):
„Meinung ausdrücken”- „Wyrażanie opinii”

Macht bitte Übungen im Arbeitsbuch/ Wykonajcie ćw. w ćwiczeniówce:
Üb. 1, 2,  S. 64.

Schreibt bitte in Heften./ Napiszcie w zeszytach:

„mögen”- „lubić”
ich mag wir mögen
du magst ihr mögt
er, sie, es mag sie, Sie mögen

„finden”- „uważać, sądzić, mniemać, znaleźć”
ich finde wir finden
du findest ihr findet
er, sie, es findet sie, Sie finden

Ich mag Deutsch./ Lubię język niemiecki. lub Ich mag Deutsch nicht./ Nie lubię niemieckiego.
Ich finde Deutsch interessant./ Uważam, że niemiecki jest interesujący.

W ten sam sposób opiszcie proszę 5 wybranych przedmiotów. Zastosujcie przymiotniki, które 
wypisaliście ze słowniczka:)

Schreibt bitte Adjektive zur Personenbeschreibung./ Zapiszcie przymiotniki opisujące osobę:

ganz okey- całkiem w porządku
cool- ekstra
freundlich- przyjacielska/-y
nett- miła/-y
lustig- wesoła/-y
alt-stara/-y
jung- młoda/-y
streng- surowa/-y
chaotisch- chaotyczna/-y
unfreundlich- nieprzyjazna/-y

Przypominam podawanie ocen (pamiętajcie, że w Niemczech skala ocen jest odwrotna do polskiej).
W Polsce podajemy jednak oceny wg systemu polskiego.
1- eine Eins



2- eine Zwei
3- eine Drei
4- eine Vier
5- eine Fünf
6- eine Sechs

Dzięki tym wiadomościom tworzy nam się piękny opis przedmiotu, np.

Meine Deutschlehrerin heißt Małgorzata Grzybek.
Sie ist sehr nett und freundlich.
Ich mag Deutsch.
Deutsch ist interessant.
Ich finde Deutsch super.
In Deutsch habe ich eine Vier.

Pamiętajcie nauczyciela poszczególnego przedmiotu tworzycie poprzez połączenie nazwy 
przedmiotu i dodanie rzeczownika Lehrer (jeśli jest to nauczyciel) lub Lehrerin 9jeśli jest to 
nauczycielka, np.
der Sportlehrer- die Sportlehrerin
der Polnischlehrer- die Polnischlehrerin
der Mathelehrer- die Mathelehrerin
der Geschichtelehrer- die Geschichtelehrerin 
der Englischlehrer- die Englischlehrerin
der Geolehrer- die Geolehrerin

Ist das klar?

Zu Hause:

Stwórz opis przedmiotu i nauczyciela jak powyżej.

Bardzo proszę, by pracę domową przysłał mi każdy z Was do piątku (3.04.2020) do godziny 
20.00 na adres: kontakt@malgorzatagrzybek.pl. Podpiszcie się imieniem,nazwiskiem i klasą.

Oskar- wf
Adaś- polski
Bartek- matematyka
Adrian- historia
Kacper angielski
Dawid- geografia

Pamiętajcie, że wszystkie prace, o które proszę, są przeze mnie sprawdzane i oceniane. Postarajcie 
się, by napisać je jak najlepiej. Pilnujcie terminu. Nie chciałabym wyciągać konsekwencji z 
niedosłania pracy.

Pozdrawiam Was serdecznie na ten tydzień. Dużo sił, cierpliwości i wytrwałości Wam życzę!
Mam nadzieję, że zbliżamy się do spotkania:)

Serdeczności!
Eine gute und schöne Woche!!!

BLEIB ZU HAUSE! BLEIB ZU HAUSE! BLEIB ZU HAUSE!

mailto:kontakt@malgorzatagrzybek.pl

