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Mittwoch, den 10. Juni 

Stunde 

Thema: Mein bester Freund hat grüne Augen.  

 

Drodzy uczniowie,  

otwórzcie podręczniki na stronie 45, zapoznajcie się ze scenką. Pojawiły się tam nowe słowa lub zwroty 

np.: 

- toll – świetny 

- Wie findest du Thomas? – co sądzisz o Thomasie? 

- Ich mag ihn nicht – nie lubię go 

- Er ist frech – jest bezczelny 

- Ich mag ihn sehr – bardzo go lubię 

- Du spinnst ja wohl! – zwariowałaś!, zmyślasz! (można też przetłumaczyć bredzisz!) 

 

Zadanie B1 str. 46 

Przeczytajcie dialog o opiniach. 

- Magst du Anna/Peter? – lubisz Annę/Piotra? 

+ 

- Ja, ich mag sie / ihn sehr – tak, bardzo ją/jego lubię 

- Ja, ich finde sie / ihn toll – tak, uważam,że ona / on jest świetna 

- Ja, sie/er ist nett / höflich – tak, ona / on jest miła,-y / uprzejma, -y 

- 

-  Nein, ich mag sie / ihn nicht – nie, nie lubię ją, go 

- Nein, ich finde sie /ihn frech / eingebildet – uważam, że ona / on jest bezczelny / zarozumiały 

- Nein, sie /er ist unsymphatisch / unfreundlich – nie, ona/on jest niesypmatyczna, -y/nieprzyjazny 

- Nein, sie/er ist doof – nie, ona/on jest głupia, -i 

 

Ułóżcie kilka takich dialogów – ustnie. 

 

Kolejne zadanie C str. 46. – przeczytajcie lub wysłuchajcie  tekstów, opisujących najlepszych 

kolegów/koleżanki. Przetłumaczcie je, tak ogólnie.  

 

Otwórzcie teraz ćwiczenia na stronie 78, zróbcie ćw. B2 i B3. W B3 nie piszcie pełnych zdań, tylko to co 

sądzicie. (co jest w pytaniu) 



 

Na tej lekcji pojawia się nowy czasownik modalny - mögen – lubić 

Proszę zapoznać się z jego odmianą i przepisać do zeszytu 

 

mögen – lubić 

 

     ich mag    wir mögen 

     du magst   ihr mögt 

     er/sie/es mag   sie/Sie mögen 

 

Rozwiążcie ćwiczenie B4 str. 78, gdzie oprócz czasownika mögen, który już jest odmieniony, trzeba wstawić 

odpowiedni zaimek osobowy w bierniku (tabela z zaimkami, którą przysyłałam). 

Następnie ćw. B5 i B6 strona 79. Potem C1 str,80 i C2 str. 81. 

 

Gdy starczy nam czasu zrobimy zadanie C1 z podręcznika str. 47. Będziecie opisywać swojego kolegę lub 

koleżankę, wykorzystując podane zwroty. Kto ma ochotę, może taki opis wysłać mi na maila lub Skypa.  

 

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

 

Herzliche Grüße 

 

Katarzyna Rak-Franczak 

 

 


