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Montag, den 18. Mai 

Die Stunde 

Thema: Ist das ein Fisch? – przeczenie kein, keine. 

 

Drodzy uczniowi,  

otwórzcie podręczniki na stronie 38. Znajdują się tam zdjęcia różnych zwierząt. Opowiedzcie 

o nich, jak się nazywają, ile mają lat i jak wyglądają.  

Następnie otwórzcie stronę 40, zadanie D – Im Schaufenster. Wysłuchajcie rozmowy chłopca 

z dziewczynką. (nagranie umieszczę Skype). Po wysłuchaniu odpowiedzcie na pytania pod 

tekstem (zielone pole).  

Spróbujcie opowiedzieć, o co w tym dialogu chodziło? 

Znajdują się w nim dwie nowe rzeczy – czasownik „haben” i przeczenie „kein”, „keine”. 

Odmianę czasownika przepiszcie z podręcznika do zeszytu. Pamiętajcie „haben” oznacza mieć. 

Zanim wytłumaczę wam zasadę użycia przeczenia „kein”, „keine”, spójrzcie na dialog                              

w zadaniu D1 str. 40. Przeczytacie go w parach podczas lekcji. Co znaczą słowa? 

- Ist das ein Hund? – czy to jest pies? 

Oczywiście zamiast słowa pies, podstawicie nazwę innego zwierzątka, znajdującego się na 

zdjęciu. Odpowiedź na to pytanie możemy dać twierdzącą lub przeczącą. 

+ Ja, das ist ein Hund. – tak, to jest pies. 

- Nein, das ist kein Hund .– nie, to nie jest (żaden) pies. 

Jak zapewne zauważyliście kein używamy, gdy chcemy zaprzeczyć i stoi przed rzeczownikiem. 

Dlatego przepiszcie do zeszytu ważną zasadę (na zielono, lub proszę wziąć w ramkę): 

Przeczenie kein, keine stawiamy zawsze przed rzeczownikami! 

Możemy je przetłumaczyć jako żaden, żadna. A kiedy użyjemy kein, a kiedy keine? 

Kein – postawimy przed rzeczownikami rodzaju męskiego i nijakiego. 

Keine – postawimy przed rzeczownikami rodzaju żeńskiego lub liczbą mnogą 

Zasady te dotyczą oczywiście mianownika. 

 

Otwórzcie ćwiczenia na stronie 65 ćw. D1. Wysłuchajcie nagrania jeszcze raz i zaznaczcie o 

jakich zwierzątkach rozmawiają dzieci. To samo zróbcie z ćw. D2 str. 66. – wpiszcie brakujące 

słowo.  

Kolejne ćwiczenie D3 – odpowiedzcie na pytania według wzoru. W ćw. D4 – zapiszcie jakich 

zwierzątek nie ma na rysunku po prawej stronie. Następnie wykonajcie ćwiczenie D6 str. 69 – 

odmiana czasownika haben. Ostatnie ćwiczenia na dziś to cała strona 72.  



Proszę na razie nic nie odsyłać mi na maila. W razie konieczności dam znać, które ćwiczenie 

trzeba odesłać. 

Przypominam o zaległych pracach! 

Pozdrawiam 

Herzliche Grüße! 

Katarzyna Rak-Franczak 


