Herzlich Willkommen! Wir haben eine neue Woche, also neue Kräfte!/
Witajcie, nowy tydzień, nowe siły! :) :) :)
Montag, den 30. März 2020
Thema: Jetzt wird's praktisch- Festigung.
Zuerst fangen wir mit einer kurzen Wiederholung an:) Kuckt bitte die folgende WWW-Seite:/
Najpierw zaczniemy od krótkiego powtórzenia:) Zerknijcie proszę na następującą stronę:
https://fiszkoteka.pl/zestaw/51809-zywienie-opakowania-jednostki-miary-i-wagi
Schreibt bitte im Heft:/ Zapiszcie w zeszycie:













einen Tisch reservieren/ zarezerwować stolik
die Vorspeise/ przekąska
zum Trinken/ do picia
bestellen/ zamówić
der Snack, die Snacks / przekąska
Mahlzeit! / Smacznego!
die Rechnung, die Rechnungen/ rachunek
lecker/smaczny
das Besteck/ sztućce
die Serviette, die Serietten/ serwetka
das Trinkgeld geben / dać napiwek
bar bezahlen/ płacić gotówką
sich setzen/ usiąść, siadać

ich setzte mich

wir setzen uns

du setzt dich

ihr setzt euch

er, sie, es setzt sich

sie, Sie setzten sich

Interessant!
W Niemczech panuje zwyczaj dawania napiwku. Z reguły jest to 10% od rachunku.
Seht bitte die Filmen!/ Obejrzyjcie proszę filmy!:
https://www.youtube.com/watch?v=E7RlLxU6Yek
https://www.youtube.com/watch?v=E7RlLxU6Yek
Jetzt macht bitte Übungen: 1,4, 5, 6, 8 S. 82-83 im Arbeitsbuch./ A teraz wykonajcie ćw. 1,4, 5, 6, 8
str. 82-83 w ćwiczeniówce.
Zu Hause:
Powtarzajcie słownictwo z całego działu i nauczcie się dzisiejszego:)

Das ist alles für heute:)/ To wszystko na dziś!
*******************************************************************************
Wenn jemand mehr Zeit und Lust hat, darf noch etwas machen: Jeśli ktoś ma więcej czasu i ochoty,
może zrobić coś więcej. Als Zusatz, schicke ich Euch mehr Filmen:)/ Jako dodatek przesyłam Wam
więcej filmów. Es gibt dort auch zusätzliche Übungen zur Selbstarbeit;)/ Są tam dodatkowe
ćwiczenia do pracy samodzielnej;)
https://www.nauka-niemieckiego.net/slownictwo-niemieckie/w-restauracji/
https://www.youtube.com/watch?v=ERYpUBkbyes
*******************************************************************************
Viel Spaß und schönen Tag noch! :)
Dienstag, den 31. März 2020
Thema: Meine Familie liebt kochen.- Hörverstehen.
Heute kennen wir neue Wörter lernen und festigen trennbare Verben./ Dziś poznajemy nowe słówka
i utrwalamy czasowniki rozdzielnie złożone.
Schreibt bitte das Wortschatz „Das brauchst du auch” von der Seite 90 (Kursbuch) im Heft./
Zapiszcie proszę słownictwo „Też tego potrzebujesz” z podręcznika na str 90.
Schaut bitte den Film vom AB an./ Obejrzyjcie film do lekcji z ćwiczeniówki str. 84 (lewy górny
róg).
Kod filmu: D1TR3E.
Macht bitte in Heften Üb. 1, 2 S. 84/ Zróbcie w zeszytach ćw. 1, 2 str. 84 z podręcznika.
Przypominam. Po:
S- sondern (lecz)
A- aber (ale)
D- denn (bo, ponieważ)
U- und (a, i)
O- oder (albo)
jest szyk prosty: podmiot+ orzeczenie+ reszta zdania (dla przypomnienia zerknij kilka lekcji do
tyłu).
Macht in Arbeitsbüchern: Üb. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 S. 84 (AB)/ Ćw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 str. 84
w ćwiczeniówce.
Kochani, o nadesłanie prac poproszę kolejne dwie osoby z grupy. Do nich napiszę mail i sms, by
wiedziały, co mają przesłać i do kiedy:) Pamiętajcie, że swoje prace przesyłajcie jako załączniki.
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!

