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Montag, den 5. Mai 

Die Stunde 

Thema: Der Hund wohnt hier – rodzajnik określony. 

 

Drodzy uczniowi, na dzisiejszej lekcji w dalszym ciągu będziemy zajmować się tematem 

zwierząt. Na początek przypomnimy sobie wszystkie poznane nazwy zwierząt i jaki jest ich 

rodzajnik nieokreślony.  

Następnie otwórzcie podręczniki na stronie 37. Wysłuchajcie nagrania z płyty (35), a następnie 

przeczytajcie zdania znajdujące się w dymkach. Kto nie ma możliwości wysłuchania go w 

domu, wysyłam je na grupę z j. niemieckiego.  

Zwróćcie uwagę na domki znajdujące się na tym obrazku. Każdy ma inną nazwę – der, die, das. 

Każdy domek ma inny kolor i w każdym jest odpowiednie zwierzątko. Co to oznacza? Domek 

czerwony to rodzaj męski, domek niebieski – rodzaj żeński i domek zielony to rodzaj nijaki. 

(Takie kolory w naszym podręczniku odpowiadają zawsze tym trzem rodzajom). 

Jak już pewnie zauważyliście, w pierwszym domku mamy psa, papugę chomika i rybę. Czyli 

wszystkie te zwierzątka są rodzaju męskiego, a ich rodzajnik to der. W drugim domku mieszka 

kot, żółw, mysz i kaczka, te zwierzątka są rodzaju żeńskiego, a ich rodzajnik to die. W trzecim 

domku znajduje się świnka morska i królik, czyli są rodzaju nijakiego, a ich rodzajnik to das. 

Gospodarz, na rysunku, oprowadza dzieci i pokazuje im gdzie jakie zwierzątka rozmawiają. W 

każdym zdaniu wymienia nazwę zwierzęcia i dodaje zwrot – wohnen hier, czyli mieszkają tutaj. 

Kiedy używamy rodzajnika określonego – gdy mówimy o czymś, co jest znane, o czym była 

mowa np. w poprzednim zdaniu: 

Das ist ein Hund. Der Hund ist klein. – To jest pies. Ten pies jest mały. 

Zapiszcie teraz temat dzisiejszej lekcji do zeszytu. Następnie zapiszcie jaki rodzajnik określony 

jest rodzajem męskim, żeńskim i nijaki. 

 

der – rodzaj męski 

die – rodzaj żeński 

das – rodzaj nijaki 

Teraz przepiszcie wszystkie nazwy zwierząt z ich rodzajnikiem, ewentualnie dopiszcie 

rodzajnik do poprzednich nazw, gdzie był rodzajnik nieokreślony, użyjcie odpowiedniego 

koloru, będzie wam łatwiej zapamiętać ich rodzaj. 

Otwórzcie ćwiczenia na stronie 61, wykonajcie ćw. A6 i B1. Kolejne ćwiczenie B2, skreślcie 

zwierzątko, które nie pasuje do pozostałych ze względu na jego rodzaj. Ostatnie zadanie na 

dziś to ćwiczenie B3, w którym pokolorujcie nazwy zwierząt odpowiednim kolorem kredki. 

Hausaufgabe (Praca domowa) 

 



Ćwiczenie A5 strona 59. Wytnijcie obrazki zwierząt, ułóżcie pasujące do siebie części, 

wklejcie do zeszytu. Następnie dopiszcie jakiego rodzaju (der, die ,das ) jest to zwierzątko! 

To zadanie proszę odesłać na maila do przyszłego poniedziałku czyli do 11.05.2020. 

Nauczcie się nazw zwierząt i jego rodzaj, możliwe, że będzie kartkówka      . 

Pozdrawiam 

Katarzyna Rak-Franczak 

 

 

 


