
Język niemiecki kl.VIc – 06.04.2020 Lekcja online 

 

Montag, den 6. April 

Die Stunde 

Thema: Im Frühling kann man wandern. 

 

Drodzy uczniowie, dziś lekcja online. Ale nie wszyscy mają możliwość połączenia. Zamieszczam 

wskazówki do lekcji: 

• Otwórzcie podręczniki na stronie 30, zapoznajcie się proszę ze wszystkimi wyrażeniami, które 

się tam znajdują. 

• Przetłumaczcie je do zeszytu/ my zrobiliśmy to na lekcji 

• Następnie napiszcie zdania według wzoru (w chmurce) co można robić latem, jesienią i zimą? 

(wiosnę proszę przepisać) 

• Otwórzcie teraz ćwiczenia i spróbujcie je zrobić : 

- ćw. C1/41 

- ćw. C2/42 

- ćw. C4/42 

 

Hausaufgabe 1 

Proszę zrobić ćwiczenie C5 str. 43. Odesłać zdjęcie, muszą być 2!przód i tył,  zrobionego 

ćwiczenia na maila katrak26@gmail.com 

 

Hausaufgabe 2 

W podręczniku, na stronie 31 jest temat „Zell am See”. Przyjrzyjcie się proszę zdjęciu                           

i zakładce. Co można robić w tej miejscowości? Kto nie pamięta znaczenia słówek, proszę 

poszukać w słowniku. 

Wasze zadanie będzie polegało na zrobieniu prospektu reklamującego  Piotrków Trybunalski. 

Może to być podobna zakładka jak w podręczniku, ale proszę jeszcze dopisać zdania np.  

In Piotrków Trybunalski kann man Rad fahren. 

In Piotrków Trybunalski kann man ins Kino gehen. 

Inne pomysły mile widziane. 

Termin oddania pracy – 20 kwietnia – można wysłać zdjęcie na grupę niemiecką lub na maila. 

 

ZADANIE DO WYDRUKU LUB PRZEPISANIA NA NASTĘPNĄ 

LEKCJĘ TJ. 20.04.2020 

mailto:katrak26@gmail.com


Zostawić miejsce na tłumaczenie 

 

WOHIN? WO? 
an die Ostsee -  an der Ostsee -  

an der Nordsee -  an der Nordsee -  

ans Meer -  am Meer - 

auf den Sportplatz -  auf dem Spielplatz -  

auf den Spielplatz -  auf dem Spielplatz -  

aufs Land -  auf dem Land -  

in den Wald -  im Wald -  

ins Gebirge -  im Gebirge -  

in die Berge -  in den Bergen -  

an einen See -  am See -  

nach Wien -  in Wien -  

zu meiner Oma -  bei meiner Oma -  

zu meinem Opa -  bei meinem Opa -  

zu meinen Großeltern -  bei meinen Großeltern-  

 

 

Herzliche Grüße!!!! 

p. Kasia 

 

 

 


