
KARTA OBEJMUJE: 8.06, 15.06, 19.06, 22.06

Klasa 5

Przedmiot język niemiecki

Nauczyciel realizujący MAGDALENA SĄCZAWA

Treści do realizacji:

Dzień 1 08.06.2020

TEMAT: Hundebesitzer und ihre Pflichten. Właściciele psów i ich obowiązki. In einem Zoofachgeschäft. W sklepie 
zoologicznym. Użycie form czasowników modalnych müssen i mӧchten.

Wykonaj rozgrzewkę językową:
https://wordwall.net/pl/resource/1048058/niemieckim/haustiere - słownictwo
https://wordwall.net/pl/resource/1993384/niemieckim/hallo-anna-2-haustiere-zdania - zwroty
https://wordwall.net/pl/resource/1175540/niemieckim/du-kannst-wir-smart-1 - pytania i odpowiedzi
https://wordwall.net/pl/resource/2619928/niemieckim/kap-5-mach-mit-hatte - odmiana czasownika hatte(miałem, 
miałam)

CZĘŚĆ I: Hundebesitzer und ihre Pflichten. Obowiązki właścicieli psów oraz wykorzystanie zwrotu Man muss… - 
Trzeba…
Podręcznik s. 110/ z. 1 – wypisujemy obowiązki właścicieli psów oraz tłumaczymy na język polski
Podręcznik s. 111/ z. 2 – rozumienie tekstu słuchanego
Podczas spotkania online będziemy tworzyć wypowiedzi ustne na podstawie z.4 / s. 111 Podręcznik

CZĘŚĆ II: In einem Zoofachgeschäft. W sklepie zoologicznym.
Podręcznik s. 112/ z. 1 – rozwiązujemy rebusy z nowym słownictwem
Podręcznik s. 112/ z. 2 – rozumienie tekstu czytanego
Podczas spotkania online będziemy tworzyć wypowiedzi ustne na podstawie z.5 / s. 111 Podręcznik

Spotkanie online MS Teams: 9.45-10.15

Dzień 2 15.06.2020

TEMAT: Mein Meerschweinchen frisst gerne Heu. Moja świnka lubi jeść siano –użycie czasownika fressen.

Podręcznik s.114-115/ z. 1,2,3,5
Nowe słownictwo z zad. 1 zapisujemy do zeszytu.
Proszę zwrócić uwagę na odmianę nieregularną czasownika fressen str. 115.

Spotkanie online MS Teams: 9.45-10.15

Dzień 3 19.06.2020

TEMAT: Auf dem Bauernhof. W gospodarstwie rolnym – zwierzęta żyjące w zagrodzie.

Podręcznik s.116/ z. 1,2

Nazwy zwierząt hodowlanych:
https://wordwall.net/pl/resource/513752/tedesco/tiere-auf-dem-bauernhof-1
https://wordwall.net/resource/821989/tedesco/auf-dem-bauernhof

Nazwy zwierząt zapisujemy do zeszytu z tłumaczeniem na j. polski

https://wordwall.net/pl/resource/1048058/niemieckim/haustiere
https://wordwall.net/resource/821989/tedesco/auf-dem-bauernhof
https://wordwall.net/pl/resource/513752/tedesco/tiere-auf-dem-bauernhof-1
https://wordwall.net/pl/resource/2619928/niemieckim/kap-5-mach-mit-hatte
https://wordwall.net/pl/resource/1175540/niemieckim/du-kannst-wir-smart-1
https://wordwall.net/pl/resource/1993384/niemieckim/hallo-anna-2-haustiere-zdania


Dzień 4 22.06.2020

TEMAT: Im Meer leben nicht nur Fische. W morzu żyją nie tylko ryby - opowiadanie o zwierzętach z różnych 
kontynentów oraz o zwierzętach morskich.

Podręcznik s.118/ z. 1 – nazwy dzikich zwierząt, rozumienie tekstu czytanego
https://learningapps.org/1419513 -WILDTIERE

Podręcznik s.122/ z. 1 – nazwy zwierząt morskich, rozumienie tekstu czytanego
https://learningapps.org/1314409 - TIERE IM MEER

Inne materiały,  linki i strony web przydatne  do pracy ucznia:
https://wordwall.net/pl/resource/1048058/niemieckim/haustiere - słownictwo
https://wordwall.net/pl/resource/1993384/niemieckim/hallo-anna-2-haustiere-zdania - zwroty
https://wordwall.net/pl/resource/1175540/niemieckim/du-kannst-wir-smart-1 - pytania i odpowiedzi
https://wordwall.net/pl/resource/2619928/niemieckim/kap-5-mach-mit-hatte - odmiana czasownika hatte(miałem, 
miałam)

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