
Kochani, zaczynamy nowy tydzień, więc realizujemy kolejne lekcje. Ponieważ kwarantanna nam 
się przedłużyła, w związku z tym bardzo Was proszę o zapisanie następujących tematów:

Dienstag, den 17. M  ä  rz 2020
Thema: Heute ist Einkaufstag.

Schreibt bitte das Wortschatz vom Kursbuch aus (S. 90 KB)!/ Wypiszcie ze słowniczka  słownictwo
(str. 90, podręcznik):
Essen, Getränke, Mengen.

Macht bitte Übungen im Arbeitsbuch/ Wykonajcie ćw. w ćwiczeniówce:
Üb. 3, 4, 5, 9 S. 78-79.

Dienstag, den 17. M  ä  rz 2020
Thema: Czasowniki rozdzielnie złożone i podawanie czasu.

W tym temacie trochę gramatyki. Co prawda mamy do czynienia z czasownikami rozdzielnie 
złożonymi, ale jak odróżnić je od nierozdzielnie złożonych? Prosto :) Zapamiętajcie przedrostki 
nierozdzielnie złożone. To są:
be-, ge- (czyli ręka w górę tak jak kreska od litery „b” i ręka w dół, jak kreska przy literze „g”), 
emp-, ent- (bo w alfabecie mamy najpierw „m”, potem „n”), 
zer-, ver- , er- (wszystkie możliwości z „er” :) i 
miss- (czyli najpiękniejsza na końcu- ktoś kiedyś powiedział, że ostatni będą pierwszymi;).

Wszystkie inne czasowniki z przedrostkami są rozdzielnie złożone. Skoro rozdzielnie tzn., że coś 
się musi rozdzielać. Rozdziela się przedrostek, który umieszczamy na końcu zdania,np.:

abholen (odbierać)- Wer holt mich ab? (Kto mnie odbierze?)
anrufen (zadzwonić)- Rufst du mich heute an? (Zadzwonisz do mnie dzisiaj?)
aufräumen (sprzątać)- Wir räumen unser Haus gern auf. (Chętnie sprzątamy nasz dom.)
aufstehen (wstawać)- Steht bitte auf! (Wstańcie, proszę!- to już znacie, prawda? :))
einkaufen (robić zakupy)- Die Eltern kaufen ein. (Rodzice robią zakupy.)
mitgehen (iść z kimś)- Gehst du mit? (Idziesz z nami?)
zubereiten (przyrządzić, np. posiłki)- Ich bereite das Abendessen zu. (Przygotuję kolację.)
zurückkommen (wracać)- Ich komme bald zurück.

Macht bitte Übungen im Arbeitsbuch/ Wykonajcie ćw. w ćwiczeniówce:
Üb. 1,2, 6 S. 78- 79

Teraz jeszcze jedno zagadnienie: podawanie czasu- bardzo proste!



Odwołuję Was do filmiku edukacyjnego, który, myślę, dobrze wyjaśnia podawanie czasu:

https://www.youtube.com/watch?v=8vITNe6b7jg

Macht bitte Übungen im Arbeitsbuch/ Wykonajcie ćw. w ćwiczeniówce:
Üb. 3, 4, 5 S. 80-81.

Będę wymagała od Was znajomości wyżej podanych czasowników rozdzielnie złożonych oraz 
podawania czasu.

Dienstag, den 24. M  ä  rz 2020
Thema: Tante Elfriede zu Besuch.

Kochani, w tym temacie kontynuujemy znajomość czasowników rozdzielnie złożonych oraz 
podawanie czasu.

Am Anfang macht bitte Übungen 1,2 S. 80 im Arbeitsbuch./ Na rozgrzewkę wykonajcie ćw. 1, 2 str.
80 w ćwiczeniówce.

Następnie notatka do zeszytu:
O czas możemy zapytać w dwojaki sposób:
Wann....?- Kiedy....?
Um wie viel Uhr....?- O której godzinie....?

Odpowiadamy z zachowanie zasady gramatycznej: orzeczenie zawsze na drugim miejscu, podmiot 
z prawej lub lewej strony orzeczenia i reszta zdania, np.:

Ich stehe um sieben Uhr auf.
Um sieben Uhr stehe ich auf.

Macht bitte Übungen im Kursbuch/ Wykonajcie ćw. w podręczniku:
Üb. 2,3, 5, 8 S. 80-81.

Schreibt bitte das Wortschatz vom Kursbuch aus (S. 90 KB)!/ Wypiszcie ze słowniczka  słownictwo
(str. 90, podręcznik): Adjektive

Macht bitte die Übung 6 im Kursbuch S. 81/ Wykonajcie ćw.  1 str. 81 w podręczniku (Wiem, 
niestety nie możecie go usłyszeć, ale można je wykonać logicznie myśląc. Proszę, kierujcie się więc
logiką:))

Um das Wortschatz zu festigen, macht bitte Übungen im Kursbuch/ Jako utrwalenie słownictwa, 
wykonajcie ćw. w podręczniku:
Üb. 6, 7 S. 81.

Wenn jemand will, etwas ein bisschen mehr zu machen, mach bitte Üb. 8 (AB)/ Jeśli ktoś chce 
zrobić coś dodatkowego, niech wykona ćw. 8 str. 81 w ćwiczeniówce :))))

https://www.youtube.com/watch?v=8vITNe6b7jg


Dienstag, den 24. M  ä  rz 2020
Thema: Jetzt wird's praktisch- Leseverstehen.

Dziś musimy „powalczyć” ze zrozumieniem tekstów czytanych.
Chciałabym byście nauczyli się zwrotów bardzo przydatnych w czasie podróży, w restauracji. 
Piszemy do zeszytu:

Herr Ober!- to przywołanie kelnera  lub hier- tutaj
Ich habe Lust auf....- Mam ochotę na......
Einen (przy rzeczowniku w rodzaju męskim), eine (przy rzeczowniku w rodzaju żeńskim), ein (przy
rzeczowniku w rodzaju nijakim) …......, bitte.- Poproszę …........
alles- wszystko
bar bezahlen- płacić gotówką
mit Karte bezahlen- płacić kartą
Das macht zusammen.....- To wynosi razem......
etwas Gutes und Gesundes- coś dobrego i zdrowego
für mich- dla mnie
genau wie ich- dokładnie tak jak ja
vielleicht- może
zum Beispiel- na przykład
zusammen – razem
getrennt- osobno

Macht bitte Übungen vom Kursbuch in Heften/ Wykonajcie ćw. z podręcznika w zeszytach:
Üb. 1, 2, 3, 5, 6,7 ( S. 82-83).

Będę wymagała od Was znajomości ww słówek oraz oczywiście wszystkich notatek i wykonanych 
wskazanych ćwiczeń. 

Ist das klar? :)

Kochani, następna porcja wiedzy już za tydzień :) Pracujcie, proszę, regularnie! Najlepiej 
realizować codziennie te lekcje, które macie w planie. Gdyby ktoś miał jakieś pytania, czegoś by 
nie rozumiał zachęcam do komunikowania się ze sobą i tzw. Schülerhilfe :) Jeśli moje wskazówki 
okazałyby się niezbędne, zapraszam do kontaktu: kontakt@malgorzatagrzybek.pl

Do miłego! Pamiętajcie, jest to czas przebywania w domu. Spędźcie go konstruktywnie na 
rozwijaniu swoich umiejętności oraz poszerzaniu wiedzy, m.in. z języka niemieckiego:)

mailto:kontakt@malgorzatagrzybek.pl

