
Tydzień obejmuje okres od 01.06 do 05.06.2020

Klasa  5b

Przedmiot JĘZYK NIEMIECKI

Nauczyciel realizujący MAGDALENA SĄCZAWA

Treści do realizacji:

Dzień 1

TEMAT: Zeig mir dein Haustier. Pokaż mi swoje zwierzątko – zwierzęta domowe.

Podręcznik s. 106-107/ z.1, 2, 3– rozumienie tekstu czytanego
Wypisujemy nazwy zwierzątek domowych i tłumaczymy na j. polski
das Haustier- zwierze domowe 
das Meerschweinchen-
das Kaninchen-
der Hund- 
die Katze-
der Hamster-
der Kanarienvogel-
die Schildkrӧte-

Przykładowe zdanie:
Hast du ein Haustier? – Czy masz zwierzątko domowe?
Ja, ich habe einen Hund. (r. męski – biernik -kogo? co?)
Ja, ich habe eine Katze. (r. żeński – biernik -kogo? co?)
Ja, ich habe ein Meerschweinchen. (r. nijaki– biernik -kogo? co?)

Nein, ich habe kein Haustier. ( przeczenie). Nie, nie mam zwierzątka domowego.

Uczymy się również odmiany czasownika streicheln- głaskać s. 107

Dzień 2

TEMAT: Ich hatte früher ein Kaninchen. Miałem kiedyś królika. Forma przeszła czasownika 
haben.

Podręcznik s. 108-109 / z.1,2, 3 
Notatka do zeszytu:
Ich hatte früher … - miałam/ miałem kiedyś( czas przeszły)
Ich habe… - mam (czas teraźniejszy)

Odmiana czasownika haben- mieć  w czasie teraźniejszym:
Ich habe
Du hast
Er, sie, es hat
Wir haben
Ihr habt
Sie, sie haben

Odmiana czasownika haben- mieć  w czasie przeszłym
Ich hatte
Du hattest



Er, sie, es hatte
Wir hatten
Ihr hattet
Sie, sie hatten

Ich habe ein Haustier. – Mam zwierzątko domowe
Ich hatte früher ein Haustier.- Miałem/ Miałam kiedyś zwierzątko domowe.

Spotkanie online MS Teams: 10.00-10.45 

Dzień 3

Temat: Wiederholungsstunde. Powtórzenie wiadomości. ROZDZIAŁ 5

Uczniowie wykonują kartę powtórzeniową na ocenę dostępną w module zad. dom.

Praca ze słownictwem na platformie INSTA.LING

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

Sposób sprawdzenia wykonania zadań przez nauczyciela
Praca ze słownictwem na platformie INSTA.LING

     Odesłanie wykonanej karty powtórzeniowej z rozdziału 5. ( moduł zad. dom lub poczta klasowa)

Konsultacje dla uczniów 

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA 8.00-11.00 E-DZIENNIK

Konsultacje dla rodziców

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA 8.00-11.00 E-DZIENNIK

Podpis nauczyciela

MAGDALENA SĄCZAWA


