Język niemiecki – klasa 7 – zestaw zadań na okres 8-10 czerwca 2020.

Drodzy Uczniowie,
Bardzo proszę o przesłanie rozwiązań zadań oraz notatek z j. niemieckiego na mój adres
e-mail: sylwiam_88@op.pl.
W razie pytań służę pomocą. W przypadku jakichkolwiek trudności proszę się ze mną
kontaktować mailowo czy też przez Messenger.

8 czerwca 2020
Temat: Nazwy części garderoby.
Bardzo proszę o wykonanie zad. 2a na str. 99 w podręczniku (proszę wykorzystać płytę CD
z nagraniami do podręcznika) oraz o przygotowanie notatki do zeszytu na podstawie tego zadania.
Proszę zapisać nazwy części garderoby z zad. 2a w j. niemieckim oraz tłumaczenia na j. polski.
Wykorzystajcie słowniczek na str. 105 w naszym podręczniku lub inny słownik.
Następnie proszę wykonać zad. 2c, str. 99 (podręcznik). Proszę zapoznać się z
przykładowymi zdaniami w podręczniku i zapisać do zeszytu pięć zdań o wybranych częściach
garderoby z zad. 2a.
Proszę zapoznać się ze zwrotami w ramce Tipp für dich! w zad. 3a, str. 100 i przepisać je do
zeszytu, a także tłumaczenie przykładowego zdania z zad. 3a.
Ich habe einen Rock und eine Bluse an. - Mam na sobie spódnicę i bluzkę.
Następnie proszę napisać zdanie o sobie, według podanego przykładu w zad. 3a. Proszę zwrócić
uwagę na kolory jakimi oznaczone są rodzajniki w przykładowym zdaniu w podręczniku oraz na
kolory jakimi oznaczone są rodzajniki w zad. 2a, str. 99.

10 czerwca 2020
Temat: Opisywanie ubioru. Odmiana przymiotników w bierniku.
Proszę zapoznać się z objaśnieniami GRAMMATIK I (Odmiana przymiotników) na str. 106
w podręczniku i przeanalizować podane informacje.
Podaję link do przykładowego filmiku z objaśnieniami odmiany przymiotnika:
https://www.youtube.com/watch?v=gMgCvWetzgo
Proszę obejrzeć filmik z objaśnieniami odmiany przymiotnika (proszę szczególną uwagę
zwrócić na formy biernika), a następnie proszę zapoznać się ze zwrotami w ramce Tipp für dich! w
zad. 3b, str. 100 i przepisać je do zeszytu, a także tłumaczenie przykładowych zdań z zad. 3b.
Ich habe einen grünen Rock an. - Mam na sobie zieloną spódnicę.

Ich habe eine gelbe Bluse an. - Mam na sobie żółtą bluzkę.
Ich habe ein weißes T-shirt und blaue Schuhe an. - Mam na sobie białą koszulkę i niebieskie buty.
Was hast du heute an? - Jakie ubrania masz dziś na sobie?
Proszę odpowiedzieć na pytanie i opisać swój ubiór tak, jak w przykładzie.
Następnie proszę wykonać zad. 1, str. 107 (podręcznik).

