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Mittwoch, den 3. Juni 

Stunde 

Thema: Wir suchen Brieffreunde. 

 

Drodzy uczniowie,  

zaczynamy omawiać nowy dział 5 – Meine Freunde. Otwórzcie podręczniki na stronie 44, zapoznajcie 

się z tematem w podpunkcie A. Przeczytajcie informacje znajdujące się na forum internetowym.  

Wypiszę wam nieznane i nowe słownictwo. Przepiszcie je do zeszytu lub wydrukujcie i wklejcie, pod 

tematem lekcji: 

- Ich stehe besonders auf Fußball – w szczególności stawiam na piłkę 

- Musik machen – grać na instrumencie 

- Techno hören – słuchać techno 

- das Skifahren – jazda na nartach 

- das Rodeln – jazda na sankach 

- Ich freue mich über jede Post – ucieszy mnie  każdy list! 

- suchen – szukać 

- der Brieffreund – przyjaciel korespondencyjny 

- Briefmarken sammeln – zbierać znaczki pocztowe 

- seit zwei Jahren Deutsch lernen – od dwóch lat uczyć się niemieckiego 

- das Fernsehen – oglądanie telewizji 

- warten – czekać 

- der Brief – list 

- das Reiten – jazda konna 

- das Faulenzen – leniuchowanie 

- meine Pferde – moje konie 

 

Otwórzcie teraz ćwiczenia na stronie 74. W ćw. A1 – dopasujcie na podstawie tekstu z podręcznika 

str. 44, kto odpowie na te wpisy? 

Kolejne ćwiczenie A2 – połączcie pasujące do siebie części zdania i wpiszcie hasło. 



W tekstach i ćwiczeniach pojawia się często czasownik sammeln – zbierać. Przepiszcie proszę jego 

odmianę do zeszytu: 

 

sammeln – zbierać 

ich sammle   wir sammeln 

du sammelst   ihr sammelt 

er/sie/es sammelt  sie/Sie sammeln 

 

Ułóżcie kilka zdań z tym czasownikiem, np. zbieram pocztówki, autografy, znaczki, maskotki. Zapiszcie te 

zdania do zeszytu. 

 

Wracamy do ćwiczeń na stronę 75. Ćw. A3 – wybierzcie właściwą odpowiedź i zaznaczcie odpowiednie 

pole na układzie współrzędnych. Następnie zaznaczcie wszystkie zaznaczone pola.  

Kolejne ćwiczenie A4. Pojawiają się w nim zaimki pytające czyli po niemiecku W-Fragen. Ułóżcie pytania 

do zaznaczonych części zdania: 

- was? – co? 

- wo? – gdzie? 

- wer? – kto? 

- wohin? – dokąd? 

- was? – co? 

- wen? – kogo? 

- wie alt? – ile (lat) ? 

- wann? – kiedy? 

Przykład: 

1. Mein Freund sammelt Briefmarken – Was sammelt dein Freund? 

(mój przyjaciel zbiera znaczki pocztowe) – (co zbiera twój przyjaciel?) 

 

Spróbujcie resztę przykładów zrobić samodzielnie. 

 

 

Proszę nic nie przysyłać na maila. Ewentualnie zaległe prace. W razie pytań proszę pisać na Skypa. 

 

Herzliche Grüße 

 

Katarzyna Rak-Franczak 

 


