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Klasa 4

Przedmiot język niemiecki

Nauczyciel realizujący MAGDALENA SĄCZAWA

Treści do realizacji:

Dzień 1

TEMAT: Ich mӧchte einen Orangensaft. Chciałbym się napić soku pomarańczowego. Nazwy napojów. Odmiana 
czasownika mӧchten.

 Notatka do zeszytu:
Pytania o pragnienie i głód.
Hast du Durst? – Czy jesteś spragniony?

Ja, ich habe Durst.  Tak, chce mi się pić?

Nein, ich habe keinen Durst.  Nie, nie chce mi się pić.

Hast du Hunger? – Czy jesteś głodny?

Ja, ich habe Hunger.  Tak, jestem głodny.

Nein, ich habe keinen Hunger.  Nie, nie jestem głodny.

Podręcznik s. 79/ z. 1, 2, 3– Nazwy napojów zapisujemy do zeszytu z tłumaczeniem , z. 3 wykonujemy w 
książce.
Powtarzamy odmianę czasownika mӧchten – chciałbym/chciałabym
Ich mӧchte
Du mӧchtest
Er, sie, es mӧchte
Wir mӧchten
Ihr mӧchtet
Sie, sie mӧchten

Np. Was mӧchtest du trinken? – Co chciałbyś/chciałabyś się napić?
Ich mӧchte Limonade trinken.

Dzień 2

TEMAT: Zu Mittag esse ich nie Hamburger. Na obiad nigdy nie jadam hamburgerów. Podawanie częstotliwości 
spożywania potraw.

Podawanie częstotliwości spożywania potraw.
immer- zawsze
oft- często
selten- rzadko
nie- nigdy

Podręcznik s. 80/ z. 1,2,3
     

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



Dzień 3

TEMAT:  Laura ist eine Naschkatze. Mit oder ohne Zitrone? Rozumienie tekstu słuchanego, czytanego, 
mówienia.Nazwy napojów, słodyczy i owoców.
Podręcznik s. 81/ z. 1,2,3
Nazwy nowych produktów napojów, słodyczy i owoców zapisujemy do zeszytu – uczymy się na pamięć, 
powtarzamy i utrwalamy materiał z dwóch poprzednich tematów.

Spotkanie online MS Teams: 11.00-11.45

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


