
JĘZYK NIEMIECKI-KLASA 7A, 7B, 7C i UCZ.NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO

Aktion Deutsch 7/ Kapitel 6. Alltag

Thema: So machen die Deutschen Urlaub. / Tak Niemcy spędzają urlop.

• Powtórzenie i utrwalenie słownictwa i zwrotów dot. czasu wolnego/ wakacji
• informacje krajoznawcze (Jak Niemcy spędzają urlop: cele podróży, środki 

transportu, aktywności itp.)
• rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem (grafika/plakat)
• trening budowania odpowiedzi na pytania typu: Wohin.......? Wo........? Womit........?

Was.........? (W-Fragen)

1. Obejrzyj jako rozgrzewkę językową i przypomnienie tematyki. Próbuj też 
śpiewać (mitsingen):

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=1&v=98nGCM8DF9g&feature=emb_title 

a teraz przeanalizuj dokładnie poniższą grafikę "URLAUB" (na ostatniej     
stronie tego dokumentu!!!!!) w razie potrzeby skorzystaj ze słownika niemiecko- 
polskiego (np. https://pons.pl/ ).

Podczas odczytywania grafiki i wyszukiwania na niej informacji skorzystaj też 
przypomnienia:

Wohin? Dokąd?
Wohin fahren die Deutschen am meisten in den Urlaub?/Dokąd Niemcy 
jeżdżą najczęściej na urlop?

Wann? Kiedy?
Wann haben die Schüler die Ferien?

Wo? Gdzie?
Wo verbringen die Deutschen Urlaub?/Gdzie Niemcy spędzają urlop?

Womit? ( z) czym?
Womit fahren sie in den Urlaub?/Czym Niemcy jeżdżą na urlop?

Warum? Dlaczego?
Warum machen sie den Urlaub?/ Dlaczego Niemcy robią urlop/wyjeżdżaja 
na urlop?

Następnie pisemnie odpowiedz w zeszycie przedmiotowym na pytania 
i prześlij zdjęcie na adres   jwidera@interia.pl   do pon. 20.04.

(na podstawie grafiki), w każdym pyt. możliwych jest kilka prawidłowych 
odpowiedzi, podkreśl je wszystkie.

1. Warum machen die Deutschen den Urlaub?
a. Sie haben viel Freizeit.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=98nGCM8DF9g&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=98nGCM8DF9g&feature=emb_title
mailto:jwidera@interia.pl
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/niemiecki-polski/Sch%C3%BCler
https://pons.pl/


b. Sie wollen sich erholen
c. Sie machen gern Sport.
d. Sie möchten neue Kulturen und Länder kennenlernen.
e. Sie haben zu viel Geld.

2. Wo verbringen die meisten Deutschen ihren Urlaub?
a. in Deutschland
b. in Griechenland
c. in Spanien
d. in Russland
e. in Italien

3. Womit fahren sie in den Urlaub?
a. mit dem Zug
b. mit dem Schiff
c. mit dem Wagen
d. mit dem Bus
e. mit dem Flugzeug

4. Was machen die Deutschen gern im Urlaub?
a. schwwimmen
b. Rad fahren
c. wandern 
d. relaxen
e. Einkäufe

UWAGA!!! wszystkie notatki będą sprawdzane po odwieszeniu zajęć stacjonarnych, 
więc pracuj proszę systematycznie:-)

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów, zachęcam do kontaktu: 
jwidera@interia.pl

Pozdrawiam serdecznie,
Twój nauczyciel j.niemieckiego:-)
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