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

data: 6. 05. 2020r. 

Thema: Erste Kontakte auf Deutsch – Ferstigung./ Pierwsze kontakty po niemiecku. 
Utrwalenie.

Cele/ treści: 
– Przypomnienie, powtórzenie i utrwalenie słownictwa dot. zawierania znajomości w j. 

niemieckim (przedstawianie się, wiek, miejsce zamieszkania, kraj pochodzenia itp.
– Trening tworzenia zdań pytających i oznajmujących.

Drodzy uczniowie!!!

W czasie kolejnych zajęć będziemy powtarzać i utrwalać wiadomości, które 
już posiadacie- zarówno w zakresie leksyki (słownictwa), jak również poznanych 
struktur gramatycznych (budowa zdań, odmiana czasowników itp.)

Przewodnikami po ciekawym świecie języka niemieckiego będą dla Was LOLA
i LEO- są to bohaterowie kanału na You Tube. Razem z nimi będziemy w kolejnych 
odcinkach serii utrwalać tajniki der deutschen Sprache:-)

Zachęcam Was do subskrypcji oraz zapoznania się z grupą na FB - Deutsch 
und Polnisch Lernen - Nauka Niemieckiego i Polskiego - Lola & Leo 

Jeżeli ktoś ma możliwość, proponuję drukować materiały, które tu 
zamieszczam (Arbeitsblatt- Karty pracy) i gromadzić w segregatorze/ teczce/ 
skoroszycie. Powstanie wtedy bardzo praktyczne i przydatne portfolio. (Jeśli nie 
możesz wydrukować, wykonaj samodzielnie te karty pracy- przerysuj na kartkach 
A4 z bloku)

1. Obejrzyj co najmniej dwukrotnie pierwszy odcinek. Podczas drukiej emisji staraj się 
powtarzać zwroty użyte w audycji, zwróć uwagę na zwroty dot.
- przedstawiania się
- określania wieku
- miasta zamieszkania
- kraju pochodzenia 
- podawania płci

https://www.youtube.com/watch?v=uSygTRA5l8c 

Poniżej Arbeitsblatt 1.(do wydruku lub samodzielnego wykonania) i uzupełnienia:

https://www.facebook.com/learngermanandpolish/?tn-str=k*F
https://www.youtube.com/watch?v=uSygTRA5l8c
https://www.facebook.com/learngermanandpolish/?tn-str=k*F
https://www.facebook.com/learngermanandpolish/?tn-str=k*F




Dla utrwalenia wykonaj poniższe ćwiczenia (tylko 3 pierwsze, bez OMAR STECKBRIEF) - 
masz na to tydzień czasu- termin nadesłania uzupełnionych kart/lub czytelnych zdjęć z 
zeszytu to 13.05.(śr.)



W razie pytań proszę o kontakt mailowy,
jwidera@interia.pl

Pozdrawiam serdecznie,
Joanna Widera

Ps. Na razie nie ma konieczności przesyłania mi zdjęć notatki i kart do segregatora, proszę 
jednak wykonać polecenia, ponieważ poproszę o odesłanie tego w późniejszym terminie, 
niektóre osoby:-)

mailto:jwidera@interia.pl

