
Karta na dni 8.06,15.06,19.06,22.06

Klasa 4

Przedmiot język niemiecki

Nauczyciel realizujący MAGDALENA SĄCZAWA

Treści do realizacji:

Dzień 1 8.06.2020

TEMAT: Wie ist das Wetter heute? Jaka jest dzisiaj pogoda? Gromadzenie słownictwa. 
               Jahreszeiten. Pory roku. Nazywanie czynności wykonywanych w różnych porach roku.
Cel:

 Znam nazwy nazwy miesięcy i pór roku

 Potrafię powiedzieć, co mogę robić w lecie.

 Umiem powiedzieć, jaka jest pogoda

CZĘŚĆ I:
Jako wprowadzenie - Obejrzyj filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=GKH2roCnefM

Zapisz do zeszytu:
Das Wetter – pogoda

Podręcznik s. 90 / z. 1 – zapisujemy nowe słownictwo do zeszytu ( opis pogody)
Podręcznik s. 91 / z. 4 – rozumienie tekstu czytanego (opis pogody)

CZĘŚĆ II:
Zapisujemy do zeszytu nazwy miesięcy i pór roku.

Die Monate (miesiące) : der Januar, der Februar, der Mӓrz, der April, der Mai, der Juni, der Juli, der August, der 
September, der Oktorbe, der November, der Dezember

Die Jahreszeiten(pory roku): der Winter, der Frühling, der Sommer, der Herbst

Podręcznik s. 92 / z. 1,3 – zadnia utrwalają nazwy pór roku i opis pogody.
Podręcznik s. 93 / z. 4 – rozumienie tekstu czytanego ( czynności wykonywane w różnych porach roku)

ZADANIE DOMOWE
Odpowiedz na pytania:
 Wie ist das Wetter heute? – Jaka jest dziś pogoda?

Heute ist es…………..

Wie ist das Wetter im Januar? - Jaka jest pogoda w styczniu?

Im Januar ist es…………………….

Wie ist das Wetter im Herbst?-  Jaka jest pogoda na jesień?

               Im Herbst ist es…………………….

              Was machst du im Frühling gern? – Co robisz chętnie wiosną?

https://www.youtube.com/watch?v=GKH2roCnefM


        Im Frühling……………………………………..

        Was machst du im Winter gern? – Co robisz chętnie zimą?

       Im Winter…………………………………………..

Spotkanie online MS Teams: 11.15-11.45

Dzień 2 15.06.2020

TEMAT: Mein Lieblingsmonat und meine Lieblingsjahreszeit. - Ulubiony miesiąc i pora roku. Ćwiczenia w mówieniu.
Cel:

 Znam nazwy nazwy miesięcy i pór roku

 Potrafię opowiedzieć o swojej ulubionej porze roku.

Rozgrzewka językowa: przypominamy sobie nazwy miesięcy i pór roku - Podręcznik str. 96/ z. 1, 3

Podręcznik s. 94/ z. 1 - rozumienie tekstu czytanego

Podręcznik s. 94/ z. 2 – czynności wykonywane w danej porze roku

Podręcznik s. 95/ z. 5 – ćwiczenie ustne, opowiadamy o swojej ulubionej porze roku i dlaczego.

Dzień 3 19.06.2020

TEMAT:  In den Sommerferien möchte ich nach Italien fahren. Chcę pojechać do Włoch. Gromadzenie słownictwa 
związanego z wakacjami. Nazwy niektórych krajów.
Cel:

 Znam nazwy nazwy krajów

 Potrafię opowiedzieć, gdzie chciałbym/chciałabym pojechać na wakacje.

Podręcznik s. 100-101/ z. 1,3

Wypisujemy nazwy krajów do zeszytu i tłumaczymy na język polski.

Odpowiadamy na pytanie:

Wohin mӧchtest du fahren? – Dokąd chciałbyś/ chciałabyś pojechać?

Np. Ich mӧchte nach Italien fahren. Chciałbym/Chciałabym pojechać do Włoch.

Spotkanie online MS Teams: 11.00-11.45

Dzień 4 22.06.2020

TEMAT:  Im Gebirge ist es schön. W górach jest pięknie – nazwy miejsc, w których spędza się wakacje.
Cel:

 Znam nazwy miejsc spędzania czasu wolnego.

 Umiem opisać pogodę.

Podręcznik s. 102/ z. 1,2,3



Inne materiały,  linki i strony web przydatne  do pracy ucznia:
Obejrzyj filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=GKH2roCnefM – das Wetter (zwroty i słownictwo)
Ćwiczenia interaktywne:
https://learningapps.org/view1385470 - pogoda
https://wordwall.net/pl/resource/1038658/niemieckim/monate - miesiące
https://wordwall.net/pl/resource/2438072/niemieckim/jahreszeiten - pory roku

Sposób sprawdzenia wykonania zadań przez nauczyciela     
Zdjęcie notatek w zeszycie wysyłamy 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

https://wordwall.net/pl/resource/2438072/niemieckim/jahreszeiten
https://wordwall.net/pl/resource/1038658/niemieckim/monate
https://learningapps.org/view1385470
https://www.youtube.com/watch?v=GKH2roCnefM

