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Klasa 4

Przedmiot język niemiecki

Nauczyciel realizujący MAGDALENA SĄCZAWA

Treści do realizacji:

Dzień 1

Podręcznik – Temat: Ab ins Bett! Pytanie o pozwolenie. Czasownik dürfen.

Podręcznik strona 66

Zad. 1. Przypominamy sobie dwa zwroty i zapisujemy je do zeszytu.

w domu – zu Hause

na dworze - drauβen

Zad. 4. W zadaniu pojawia się czasownik dürfen- mieć pozwolenie

Zapisujemy odmianę tego czasownika modalnego do zeszytu.

Ich darf
Du darfst
Er, sie, es darf
Wir dürfen

Ihr dürft
Sie, sie dürfen

 Przykładowe zdań, np.: pytania na lekcji j. niemieckiego:

Daft ich auf die Toilette gehen? Czy mogę iść do toalety?
Ja, du darfst.   Tak, możesz.
Nein, du darfst nicht.  Nie, nie możesz.

Darf ich trinken? Czy mogę się napić?
Ja, du darfst.   Tak, możesz.
Nein, du darfst nicht.  Nie, nie możesz.

Dürfen wir essen? Czy wolno nam zjeść?

 Ja, ihr dürft.   Tak, możecie.
Nein, ihr dürft nicht.  Nie, nie możecie.

Dzień 2

Podręcznik Temat: Mein Cousin kommt heute. Dzisiaj przyjeżdża mój kuzyn. Umawianie się na spotkanie. 
Czasownik sein.
Podręcznik strona 68-69
Zad. 1. Rozumienie tekstu czytanego.
Zad 2.  Przypominamy sobie nazwy niektórych członków rodziny:
Der Sohn- syn
Die Tochter – córka
Der Cousin –kuzyn
Die Cousine - kuzynka
Zad 3. Rozumienie testu ze słuchu. (CD 2)

Przypominamy sobie odmianę czasownika być- sein



Ich bin
Du bist
Er, sie, es ist
Wir sind
Ihr seid
Sie, sie sind

Np.:
Ich bin elf Jahre alt.    - Mam 11 lat.

Er ist nett.     -  On jest miły

Dzień 3

Praca ze słownictwem na platformie INSTA.LING

Zadanie domowe przez moduł w e- dzienniku. – Rozumienie tekstu słuchanego +odmiana czasownika sein i dürfen!

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

https://www.youtube.com/watch?v=V1TEhUNs1dA   – utrwalenie odmiany czasownika sein –być
https://www.youtube.com/watch?v=jotrSUo-ssI    - utrwalenie odmiany czasownika dürfen – mieć pozwolenie
https://www.youtube.com/watch?v=vscEyYBDiFY – zastosowanie czasownika dürfen – mieć pozwolenie

Sposób sprawdzenia wykonania zadań przez nauczyciela
Uczniowie wykonują słownictwo na portalu INSTA.LING.
Nauczyciel przez panel zadanie domowe- przygotuje krótką kartę pracy podsumowującą te 2 lekcje  do odesłania, 
która będzie utrwalała odmianę czasowników sein i dürfen. Uczniowie ćwiczą również rozumienie tekstu 
słuchanego.

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://www.youtube.com/watch?v=V1TEhUNs1dA
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