
Tydzień obejmuje okres 1.06 – 5.06.2020

Klasa VIII b

Przedmiot: j. niemiecki

Nauczyciel realizujący: Dorota Sierzputowska

Treści do realizacji:

Dzień 1: Presse

Cel: poznasz tytuły niemieckich gazet i czasopism.

Podręcznik: na str.120 znajdziesz m.in. kolaż z tytułami niemieckich gazet i czasopism. Sprawdź i 
zapisz w zeszycie kilka przykładów, które z nich to gazeta (die Zeitung) a które czasopismo (die 
Zeitschrift).
Możesz zajrzeć do internetowych wersji. Polecam np. artykuł z Die Welt, z którego dowiesz się 
kiedy, gdzie i jakie obostrzenia związane koronawirusem łagodzą Niemcy oraz dlaczego poziom 
zakażeń nie rośnie (można czytać, słuchać obejrzeć - najłatwiejszy do zrozumienia jest filmik)
https://www.welt.de/wissenschaft/article208428803/Corona-Deutschland-Warum-die-
Neuinfektionen-trotz-Lockerungen-nicht-steigen.html

Praca w programie do nauki słówek: Instaling

Dzień 2: Presse. Ankieta.

Cel: utrwalisz umiejętność tworzenia krótkiego tekstu na podstawie danych z ankiety.

Zastanów się , jak odpowiedziałbyś /-abyś na pytania zawarte w ankiecie w ćwicz. 3 ze str. 121. 
Następnie napisz spójny tekst wg wzoru pod ćwiczeniem. (zadanie dla chętnych i zdających 
egzamin). Zadanie pojawi się w MS Teams w poniedziałek o godz. 16.00 i zamknie w czwartek o 
godz. 12.00.

Program do nauki słówek: Instaling

Dzień 3: Sprawdzian – arkusz egzaminacyjny.

Cel: sprawdzisz swoją wiedzę i umiejętności nabyte podczas nauki języka w szkole podstawowej.
Edumaster:
W ubiegłym tygodniu próbowałeś/-łaś swoich sił w wykonywaniu zadań z przykładowego arkusza 
egzaminacyjnego ( ARKUSZ 1 w Edumaster)
Na podstawie tego arkusza zostanie przygotowany sprawdzian w Edumaster (dla chętnych i 
zdających egzamin)
Czas na jego wykonanie w środę miedzy godz. 14.00 a 19.00

Program do nauki słówek: Instaling. UWAGA! To już ostatni tydzień pracy w programie.

Sposób sprawdzenia przez nauczyciela wykonania zadań :
- kontrola wyników w programie Instaling wg ustalonych zasad
- kontrola wykonanych zadań w MS Teams i Edumaster

Konsultacje dla uczniów 

Librus w dniach pn. – pt. w godz.: 8.30 -10.00 i w miarę możliwości w innych godzinach

Konsultacje dla rodziców

Librus w dniach poniedziałek - piątek w godz.: 8.30 – 9.30 i w miarę możliwości w innych godzinach
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