
Język niemiecki kl. VII Ibr  30.03 -08.04.   

 

Zagadnienia Środki dydaktyczne, zlecone zadania 
Temat: Ich wandere gern – 
lubię wędrować. 

1. Pod tematem przepisujemy słownictwo z podręcznika ze 
str.94 (z części Freizeitaktivitäten). 

2. Wykonujemy zadanie A z podręcznika str.82, następnie 
przepisujemy zdania umieszczone pod ilustracjami i 
tłumaczymy je. Jeśli ktoś nie posiada płytki CD, 
wykonuje tylko drugą część zadania. 

3. Analizujemy odmianę czasowników sammeln, sprechen, 
sehen, wraz z przykładami. Odmianę zapisujemy w 
zeszycie przedmiotowym. 

4. Opanowujemy nowe słownictwo i odmianę wskazanych 
czasowników.  

 Temat: Welches Hobby 
haben sie ?- jakie oni mają 
hobby. 

1.  Wykonujemy zadanie A1, bazując na ilustracjach z zadania 
A (podręcznik str.82 ).  Utworzone dialogi zapisujemy w 
zeszycie.  
2. Analizujemy teorię i przykłady dotyczące tworzenia 
rzeczowników odczasownikowych oraz zaimków 
dzierżawczych (podr.str.93). Tabelkę z zaimkami 
dzierżawczymi ze str. 83 przepisujemy do zeszytu. 
3. Notujemy  i tłumaczymy wyrażenia z ćwiczenia A3 str.83. 
4. Oglądamy filmik o zaimkach dzierżawczych ze strony 
internetowej https://www.youtube.com/watch?v=-
vVDAdozY5k&t=327s .  Podczas oglądania skupiamy swoją uwagę 
przede wszystkim na pierwszym przypadku (Nominativ). 
 

Temat: Was ist dein Hobby? 
– jakie masz 
zainteresowania? 

1. Wykonujemy zadanie 1 z książki ćwiczeń (str.33).  
2. W kilku (przynajmniej 5 zdaniach) piszemy o swoich 

zainteresowaniach, bazując na w/w ćwiczeniu oraz na 
wyrażeniach z poprzedniej lekcji z zadania A3 
(podr.str.83). 

3. W ramach utrwalenia wiadomości wykonujemy 
ćwiczenia w książce ćwiczeń ze str.31.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Temat: Wiederholung – Essen und Trinken. 

Wykonujemy wszystkie zadania testowe z tematu Wiederholung ze str. 77-78. Zadania 2, 3, 4 
i 7 zapisujemy  w zeszycie przedmiotowym. Ponadto zadania 2 (tutaj odpowiedzi zapisujemy 
pełnymi zdaniami) oraz pozostałe zadania przesyłamy na pocztę elektroniczną nauczyciela  

( jaros.i@ssp.palecznica.pl ). Te zadania będą oceniane. Opanowujemy słownictwo ze str. 80. 

Należy również obejrzeć 2 filmy zamieszczone na stronie internetowej 
https://learngerman.dw.com/de/overview. Po wejściu na stronę wybieramy ikonkę z poziomem 
A1 Lerne mit Nico Deutsch, następnie z grupy 3In Gesellschaft   wybieramy dwa filmy: Was 
trinkst du? oraz Eine Pizza, bitte!. Dialog z drugiego filmu zapisujemy w zeszycie 
przedmiotowym. 

 

 

 

 

 

 


