
Tydzień obejmuje okres od 20.04. do 24.04.2020

Klasa V c

Przedmiot: j. niemiecki

Nauczyciel realizujący: Dorota Sierzputowska

Treści do realizacji:

Dzień 1: Ich habe zu viele Pflichten zu Hause. Mam za dużo obowiązków w domu.

Praca w programie do nauki słówek: Instaling

Podręcznik: s. 78/ćwicz. 1: Przyjrzyj się obrazkom, spróbuj dopasować je do zdań. Następnie 
sprawdź, czy poprawnie dopasowałeś/-aś ilustracje. Znaczenie zwrotów znajdziesz na str.135 
(Zwroty- rozdział 4). Przypomnę: ich muss = muszę. Przepisz te 5 zdań do zeszytu i przetłumacz na 
j. polski . 
Książka ćwiczeń: s.62 / ćwicz.31, 33
Zadania z książki ćwiczeń przyślij do sprawdzenia do środy, 22 kwietnia, do godz. 13.00
Ucz się poznanych zwrotów, pomoże w tym systematyczna praca w programie instaling (słuchaj 
tam też wymowy).

Dzień 2: Mam za dużo obowiązków w domu.

Praca w programie do nauki słówek: Instaling

Podręcznik: str.79/ ćwicz.4 – Przeczytaj teksty i zastanów się, czy rozumiesz, jakie obowiązki 
domowe mają Sarah i Christian. Z pewnością uda Ci się znaleźć te informacje w tekście. Zapisz po 
polsku w zeszycie, co należy do obowiązków każdego z nich (tyle, ile zrozumiesz).

* Zad. dla chętnych: książka ćwiczeń – str. 62/ ćwicz.34 (Chętnych proszę o przysłanie zadania do 
czwartku, 233 kwietnia, do godz. 11.00)

Dzień 3: Moje obowiązki domowe.

Praca w programie do nauki słówek: Instaling

Zastanów się, jak Ty opowiedział/-abyś o swoich obowiązkach domowych.
* Zad. dla chętnych: Jakie obowiązki domowe masz Ty i członkowie Twojej rodziny. Napisz kilka 
zdań. Spróbuj wzbogacić zdania jakimiś określeniami czasu, np. często, w soboty , wieczorem itd.
(Chętnych proszę o przysłanie zadania do piątku, 24 kwietnia, do godz. 11.00)

Inne materiały,  linki i strony web przydatne  do pracy ucznia: 
https://www.youtube.com/watch?v=ccWizlZryus – prace w gospodarstwie domowym (czas 
2:37)

Sposób sprawdzenia przez nauczyciela wykonania zadań :
- kontrola wyników w programie Instaling, ocena wg przedstawionych wcześniej zasad
- sprawdzenie poprawności wykonania zadania z książki ćwiczeń (wszyscy !)
- korekta i ocena zadań dodatkowych po przysłaniu przez ucznia

https://www.youtube.com/watch?v=ccWizlZryus


Konsultacje dla uczniów 

Librus w dniach poniedziałek - piatek w godz.: 9.00 – 11.00

Konsultacje dla rodziców

Librus w dniach poniedziałek - piątek w godz.: 8.30 – 9.30 i 18.30-19.30

Dorota Sierzputowska


