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

data: 8. 05. 2020r. 

Thema: Familie und Tiere. Wortschatzarbeit./ Rodzina i zwierzęta. Praca ze   
słownictwem.

Cele/ treści: 
– powtórzenie i utrwalenie słownictwa dot. nazw członków rodziny i zwierząt
– usystematyzowanie wiedzy z zakresów zaimków osobowych w l.poj. I l.mn.(w 

szczególności 3 os.)
– powtórzenie liczebników 1-10

Drodzy uczniowie!!!

Naszej "powtórkowej" podróży ciąg dalszy... nadal towarzyszą nam  
LOLA i LEO- są to bohaterowie kanału na YouTube. 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 drugi odcinek. Podczas audycji staraj się 
powtarzać zwroty użyte w audycji, zwróć uwagę na:

- zaimki osobowe w liczbie pojedynczej i mnogiej

ich - ja
du – ty
er – on der Vater, der Hund, der Mann
sie – ona die Mutter, die Katze, die Frau
es – ono das Kind, das Kino, das Fenster(okno)
wir – my
ihr – wy
Sie – Pan, Pani, Państwo
sie – oni, one die Freunde, die Kinder, die Frauen

- nazwy zwierząt

- nazwy członków rodziny

- liczebniki 0-10

https://www.youtube.com/watch?v=TwAIOOHvjW0 

https://www.facebook.com/learngermanandpolish/?tn-str=k*F
https://www.youtube.com/watch?v=TwAIOOHvjW0
https://www.facebook.com/learngermanandpolish/?tn-str=k*F


2. Dzisiaj proponuję Wam nową formę utrwalenia słownictwa, a mianowicie 
TRIMINO.

Wszyscy wiemy co to jest domino, ale czy słyszeliście o czymś takim jak trimino? 
W domino kostki układamy tak, żeby pasowały do siebie po dwie sąsiadujące ściany z 
jednej i drugiej strony kostki. Układanie trimino polega na tym samym, ale tutaj kostki mają
kształt trójkątów równobocznych i muszą do siebie pasować wszystkie trzy ściany 
każdego z trójkątów. 
W pliku PDF znajdziecie materiały – wytnijcie proszę (jeśli nie masz możliwości, wykonaj 
samodzielnie na kartce z bloku), ułóżcie właściwie, a zdjęcie gotowej pracy (wklejonej do 
zeszytu) prześlijcie obowiązkowo do 15.05. (piątek).

Prawidłowo wykonane Trimino zostaną nagrodzone ocenami- spróbuj swoich sił!

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

Pozdrawiam serdecznie,
Joanna Widera

mailto:jwidera@interia.pl

