
Tydzień obejmuje okres od 18.05. do 22.05.2020

Klasa 4

Przedmiot język niemiecki

Nauczyciel realizujący MAGDALENA SĄCZAWA

Treści do realizacji:

Dzień 1

TEMAT: Was gibt’s heute zu essen? Co dzisiaj jest do jedzenia? Artykuły spożywcze. Czasownik essen.

Czasownik essen – jeść odmienia się nieregularnie           Czasownik trinken- pić  odmienia się regularnie

Ich esse                 ich trinke
Du isst                 du trinkst
Er, sie, es isst                           er, sie ,es trinkt
Wir essen                   wir trinken
Ihr esst               ihr trinkt
Sie, sie essen                         sie, Sie trinken
Np.: Ich esse das Frühstück. Jem śniadanie.                  Np.: Ich trinie Cola. Piję colę.

Proszę dokończyć odpowiedzi na pytania:
Was isst du gern? Co jesz chetnie?

Ich esse gern…………………….

Was trinkst du gern? Co pijesz chętnie?

Ich trinke gern…………………………..

Podręcznik s. 74/ z. 1, 2 – Nazwy produktów żywnościowych zapisujemy do zeszytu z tłumaczeniem lub 
można zrobić słownik obrazkowy.
Podręcznik s. 75/ z. 3,4 – Zadania wykonujemy w książce

Dzień 2

TEMAT: Der Kuchen schmeckt gut. To ciasto smakuje dobrze – określanie, jak smakuje dana potrawa

Poznajemy czasownik : schmecken – smakować

Przykład zdania: Der Tee schmeckt gut. Herbata jest dobra.( Herbata smakuje dobrze.)

lecker –pyszny        gut-dobry        so lala- jako tako         nicht gut – niedobry

Podręcznik s. 76/z. 1, 4 ( zad. 4 – wykonujemy ustnie)
     

Praca ze słownictwem na platformie INSTA.LING – cały tydzień , podsumowanie w piątek

Dzień 3

TEMAT:  Was isst du zum Frühstück? Co jesz na śniadanie? Ich möchte einen Orangensaft. Nazwy jedzenia i napojów, 
pytanie o pragnienie.
Podręcznik s. 77/ z. 1,2,3



Nazwy nowych produktów żywnościowych zapisujemy do zeszytu – uczymy się na pamięć, powtarzamy i 
utrwalamy materiał z dwóch poprzednich tematów.

Spotkanie online MS Teams: 11.30-12.00

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

Sposób sprawdzenia wykonania zadań przez nauczyciela
Uczniowie wykonują słownictwo na portalu INSTA.LING.

       Zdjęcia zeszytów uczniowie wysyłają na pocztę klasową.

Konsultacje dla uczniów 

Określić (np. przez e-dziennik, e-mail, telefon….) w dniach….w godzinach……
E – DZIENNIK : poniedziałek, środa 8.00-11.00

Konsultacje dla rodziców

Określić (np. przez e-dziennik, e-mail, telefon….) w dniach….w godzinach……
E – DZIENNIK : poniedziałek ,środa 8.00-11.00

Podpis nauczyciela

Magdalena Sączawa


