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Klasa VIa

Przedmiot: j. niemiecki

Nauczyciel realizujący: Dorota Sierzputowska

Treści do realizacji:

Dzień 1: Gdzie to się znajduje? - utrwalenie

Program do nauki słówek: Instaling

Utrwalaj przyimki miejsca (np. auf, an, unter) w sytuacji, gdy łączą się z rzeczownikiem w celowniku
(Dativ), tzn. kiedy pytamy: gdzie? (wo?) coś stoi (steht), leży (liegt), wisi (hängt), jest (ist).
Zwróć uwagę na zmianę formy rodzajnika rzeczownika, gdy występuje on po takim przyimku (np. 
das Bett – unter dem Bett).
Obejrzyj jeszcze raz filmik, który polecałam już 6 kwietnia:
https://www.youtube.com/watch?v=gNeUBE4Wm7U – do momentu 7:41

Proponuję wykonanie kilku sympatycznych ćwiczeń interaktywnych
https://wordwall.net/pl/resource/696929/niemieckim/przyimki
Otworzy się strona z ćwiczeniem: Przyimki Połącz w pary. Wykonaj. Potem przejdź do innego 
rodzaju ćwiczeń z tym samym zagadnieniem - po prawej stronie masz tytuł: Materiały 
interaktywne a pod nim zakładki: Znajdź parę, Przebij balon, Krzyżówka, Test. Baw się dobrze!
Napisz do mnie, czy i co Ci się najbardziej podobało, czy pomogło w utrwaleniu podanego 
zagadnienia, co sądzisz o takim sposobie utrwalania.

Dzień 2: Mój pokój. Opis.

Program do nauki słówek: Instaling

Już prawdopodobnie jesteś gotowy do wykonania zadań w książce ćwiczeń:
s. 62, ćwicz.29 (Pamiętaj, ze trzeba w tworzonych zdaniach napisać odpowiedni czasownik: leży, 
stoi, wisi). Wyślij wykonane zadanie w dogodny dla Ciebie sposób do czwartku,30 kwietnia ,do 
godz. 12.00.
*Zadanie dodatkowe (tylko dla chętnych) s. 63, ćwicz.31. Przyślij do sprawdzenia.

Dzień 3

Program do nauki słówek: Instaling

Inne materiały,  linki i strony web przydatne  do pracy ucznia: ----------------

Sposób sprawdzenia przez nauczyciela wykonania zadań :
- kontrola wyników pracy w programie Instaling wg ustalonych zasad
- kontrola poprawności wykonania przysłanych zadań

Konsultacje dla uczniów 

Librus w dniach poniedziałek - piątek 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

https://www.youtube.com/watch?v=gNeUBE4Wm7U
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