
                                                            Stunde                                                    der 26.März 

 

Thema: Hobbys in unserer Klasse. 

 

1. Podr.str.30 ( w starych podręcznikach,jeżeli macie nowe to szukacie po 

tytule). Proszę przepisać tę historyjkę do zeszytu w formie dialogu, czyli: 

 

 Wofür interessierst du dich, Thomas? 

- Ich? Ich interesiere mich für Sport. 

I dalej przepisujecie w ten sposób. 

 

2. Następnie wpisujecie do zeszytu odmianę czasownika „sich interessieren” 

czyli interesować się: 

 

ich interessiere mich                                         wir interessieren uns 

du interessierst dich                                          ihr interessiert euch 

er,sie,es interessiert sich                                  sie,Sie interessieren sich 

 

To, co jest tłustym drukiem, to jest to tzw. zaimek zwrotny i zawsze będzie się 

on odmieniał w ten sposób jak w przykładzie. Nauczcie się proszę odmiany na 

pamięć. 

 

3. Następnie zajrzyjcie na str.31 w podręczniku „Dein Hobby”. Macie tam 

minidialog,wpiszcie go do zeszytu: 

- Wofür interessierst du dich? ( Czym się interesujesz?) 

           * Ich interessiere mich für Computer.( Interesuję się komputerem). 

                                                  für Mode (modą) 

                                                 für Tiere ( zwierzętami)   

                                               i dopiszcie resztę z obrazków 

4. O zainteresowania możemy zapytać również „Was ist dein Hobby”? 

5. Teraz przejdziecie do ćwiczeń. O ile sobie przypominam to wszystkie A już 

zrobiliśmy, waszym zadaniem jest wykonać wszystkie ćwiczenia B, a więc od  

B2 do B7 ( od str.42 w starych). 

 

Jeżeli będziecie mieć problem z wykonaniem jakiegoś zadania, czy nie 

będziecie wiedzieć o co chodzi, to zawsze jestem do dyspozycji na naszej 

grupie na Messengerze  



Problemem może być dla was to, że niektórzy mają nowe książki i ćwiczenia, 

a niektórzy stare. Ja pracuję na starych, więc wam podaje numerację ze 

starych, jak coś to pytajcie na grupie kto ma nowe i nie będzie mógł znaleźć. 

 

Zu Hause 

 

1.Na zadanie domowe proszę wykonać ćwiczenia na Quizlet i tak jak do tej 

pory odesłać mi screena na Messengera. Moja wskazówka: zanim wykonacie 

test, to proszę zawsze wcześniej zrobić wszystkie ćwiczenia ( fiszki, pisanie, 

dopasowanie ,wymowa- z prawej strony klikacie na głośnik i powtarzacie 

wymowę za lektorem ),gdyż tylko w ten sposób nauczycie się nowego 

zagadnienia  

https://quizlet.com/92425796/odmiana-czasownika-sich-interessieren-flash-

cards/ 

https://quizlet.com/pl/245025244/jezyk-niemiecki-czas-wolny-klasa-iv-flash-

cards/ 

2. Dodatkowe zadanie dla chętnych : 

    Proszę wykonać po niemiecku plakat, lapbook, prezentację multimedialną 

itp. Na temat : ESSEN UND TRINKEN . Po wykonaniu pracy, robicie jej 

zdjęcie i mi odsyłacie na Messengera prywatnego, grupowego albo na mojego 

maila- wiolagucwa@wp.pl 

 

Powodzenia! 

https://quizlet.com/92425796/odmiana-czasownika-sich-interessieren-flash-cards/
https://quizlet.com/92425796/odmiana-czasownika-sich-interessieren-flash-cards/
https://quizlet.com/pl/245025244/jezyk-niemiecki-czas-wolny-klasa-iv-flash-cards/
https://quizlet.com/pl/245025244/jezyk-niemiecki-czas-wolny-klasa-iv-flash-cards/
mailto:wiolagucwa@wp.pl

