
Tydzień obejmuje okres od 25.05. do 29.05.2020

Klasa  5b

Przedmiot JĘZYK NIEMIECKI

Nauczyciel realizujący MAGDALENA SĄCZAWA

Treści do realizacji:

Dzień 1

TEMAT: Verboten ist verboten. Co jest zabronione? – ćwiczenia w mówieniu.

Podręcznik s.96-97/z.1,2 – rozumienie tekstu czytanego (ZAKAZY)
Notatka do zeszytu:

verboten- zakazany       np. Schwimmen ist hier verboten. Tu jest zakaz kapieli.
der Verbot – zakaz
odmiana i użycie czasownika  dürfen – mieć pozwolenie

Ich darf
Du darfst
Er, sie, es darf
Wir dürfen

Ihr dürft
Sie, sie dürfen

Przykładowe zdań, np.: pytania na lekcji j. niemieckiego:

Daft ich auf die Toilette gehen? Czy mogę iść do toalety?
Ja, du darfst.   Tak, możesz.
Nein, du darfst nicht.  Nie, nie możesz.

Darf ich trinken? Czy mogę się napić?
Ja, du darfst.   Tak, możesz.
Nein, du darfst nicht.  Nie, nie możesz.

Dürfen wir hier telefonieren? Czy wolno nam tu zadzwonić telefonem?

 Ja, ihr dürft.   Tak, możecie.
Nein, ihr dürft nicht.  Nie, nie możecie.

Dzień 2

TEMAT: Darf man den Dino berühren? pytanie o pozwolenie.

Podręcznik s. 98-99/ z.1,2, 3 
Powtórzenie i utrwalenie odmiany i użycia czasownika dürfen – mieć pozwolenie
Zapisujemy nowe wyrażenia z zad. 1 i tłumaczymy na j. polski:
Den Dino berühren-
Die taste drücken-
Die Exponate fotografieren-
Das Flugblatt mitnehmen-

Spotkanie online MS Teams: 10.00-10.45 ( omawiać będziemy strona 102 podręcznik)



Dzień 3

Temat: Im Freizeitpark. Montags: geschlossen. Park rozrywki. W poniedziałki nieczynne. 
Rozumienie tektu czytanego, ćwiczenia w mówieniu.

Podręcznik s. 100-101/z. 1,3 – zadnia wykonujemy w podręczniku
Nowe słownictwo z zad. 1 zapisujemy z tłumaczeniem do zeszytu.

Praca ze słownictwem na platformie INSTA.LING

Inne materiały,  linki i strony web przydatne  do pracy ucznia:

Sposób sprawdzenia wykonania zadań przez nauczyciela
Praca ze słownictwem na platformie INSTA.LING

            Zdjęcia zeszytów wysyłają na pocztę klasową.

Konsultacje dla uczniów 

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA 8.00-11.00 E-DZIENNIK

Konsultacje dla rodziców

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA 8.00-11.00 E-DZIENNIK

Podpis nauczyciela

MAGDALENA SĄCZAWA


