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Mittwoch, den 6. Mai 

Die Stunde 

Thema: Ich lade dich zu meiner Geburtstagsparty ein. 

 

Drodzy uczniowie, w dalszym ciągu omawiamy temat związany z urodzinami. Dziś zaproszenie na 

urodziny. 

Na początek powtórzymy sobie wszystkie nazwy miesięcy, dni tygodnia, określenia czasu typu heute, 

morgen, übermorgen itd. 

Miesiące, dni tygodnia powinniście pamiętać. Przypomnę wam tylko określenia czasu: 

- heute – dzisiaj 

- morgen – jutro 

- übermorgen – pojutrze 

- gestern – wczoraj  

- vorgestern – przedwczoraj 

- am Montag (i inne dni tygodnia) – w poniedziałek 

- um 12.00 Uhr (przykładowo) – o 12 godzinie 

 

Dzisiejszy temat brzmi – Ich lade dich zu meiner Geburtstagsparty ein (zapraszam cię na moje 

urodziny). W temacie pojawił się nowy czasownik einladen (zapraszać). Jest to czasownik rozdzielnie 

złożony. 

Proszę przepisać jego odmianę do zeszytu. 

ich lade …….ein   wir laden …..ein 

du lädst ……ein   ihr ladt ……eine 

er/sie/es lädt …..ein  sie/Sie laden ……ein 

Jest to również czasownik nieregularny. Zauważcie, że w 2. i 3. osobie liczby pojedynczej doszedł 

Umlaut, gdyż w temacie tego czasownika jest samogłoska a, która otrzymuje przegłos (Umlaut)                                                                                  

w tych osobach. 

Na początek podręczniki strona 37 i krótka historyjka obrazkowa. Wysłuchajcie nagrania (dołączę na 

grupie). O czym rozmawia Olaf i Sabine?  

Zwroty z nagrania: 

- Hast du am Samstag Zeit? – masz czas w sobotę? 

- Ich mache am Samstag eine Geburtstagsparty – robię w sobotę przyjęcie urodzinowe 

- Ich möchte dich einladen – chciałbym cię zaprosić 

- Kommst du? – przyjdziesz? 

- Wann geht’s los? – kiedy się zaczyna? 

- Abgemacht – zgoda 



- Ich komme bestimmt – na pewno przyjdę 

Kolejna strona w podręczniku 38, zadanie B1. Wysłuchajcie dialogu, który również dołączę do grupy. 

• Ich möchte dich zu meiner Geburtstagsparty einladen (chciałabym zaprosić cię na moje 

przyjęcie urodzinowe) 

• Wann ist die Party? (kiedy jest przyjęcie?) 

• Am Freitag ( w piątek) 

W tym dialogu są różne możliwości odpowiedzi – pozytywna (+) i negatywna (-). 

+ 

- O.K. Abgemacht – ok, zgoda 

- Danke schön – dziękuję bardzo (może być też ślicznie dziękuję) 

- Ich komme bestimmt – na pewno przyjdę 

- Danke – dziękuję 

- Ich komme gern – chętnie przyjdę 

- 

- Tut mir leid. Ich kann nicht kommen – przykro mi. Nie mogę przyjść 

- Oh, wie schade. Ich komme nicht. – oh, jaka szkoda, nie przyjdę. 

- Ich muss…….. – muszę ……. 

- Leider kann nicht kommen – niestety nie przyjdę 

Napiszcie w zeszycie dwa dialogi, jeden z odpowiedzią pozytywną, drugi z negatywną. Dzień tygodnia 

przyjęcia można zmienić Proszę do odpowiedzi negatywnej dopisać powód, dlaczego nie możecie 

przyjść (np. muszę zrobić lekcje, mam sprawdzian, muszę jechać do babci, dziadka, moja mama ma też 

urodziny i inne ) – do odesłania. 

Ćwiczenia strona 57. B1 i B2 zrobimy na lekcji. 

 

Hausaufgabe 

Tangram, ćwiczenia strona 55. Proszę wyciąć, ułożyć i wkleić do zeszytu. ( koło z napisem das Jahr 

jest w środku, resztę proszę się domyśleć). Zdjęcie Tangramu oraz napisanych dwóch dialogów w 

zeszycie proszę przesłać do 13.05. Prace przysłane po terminie nie będą sprawdzane.  


