
Proszę o odczytanie poczty elektronicznej. Znajdują się tam wskazówki do lekcji. 

Klasa 7 - 31.03.2020 

Die 1. Stunde 

Temat: Mein Stundenplan – mój plan lekcji. 

 

Cele lekcji: 

Uczeń... 

umie nazwać po niemiecku nazwy przedmiotów szkolnych i dni tygodnia, 

zna poprawną wymowę poznanych wyrażeń, 

utrwala poznane słownictwo i odmianę czasownika „haben”, 

odpowiada na pytania do planu lekcji. 

 

Przebieg lekcji: 

1. Rozgrzewka językowa: 

Przypomnij sobie odmianę czasownika haben - mieć. 

ich  wir  

du  ihr  

er/sie/es  sie/Sie  

 

2. Otwórz podręcznik na stronie 73 i wykonaj zadania 5a/5b. 

http://www.chmura.klett.pl/books/magnet-smart-1-kl-vii-podrecznik (Lektion 5/CD 48) 

Posłuchaj wymowy i powtarzaj za lektorem.  

Możesz zauważyć, że niektóre przedmioty brzmią podobnie w j. polskim. 

 Uzupełnij tabelkę. 

matematyka Mathematik fizyka  

wych.fiz.  religia  

j.angielski  chemia  

j.niemiecki  informatyka  

 

Jakie to przedmioty? Przetłumacz na j. polski! 

 

Kunst - 

Polnisch - 

Klassenlehrerstunde- 

Geschichte- 

Erdkunde- 

Sozialkunde- 

Uwaga!!! Jeśli w planie lekcji są dwa takie same przedmioty w jeden dzień,  należy to zapisać 

w następujący sposób: 2 Stunden Sport/ Polnisch 

3. Wprowadzenie słownictwa: Wochentage - dni tygodnia. 

W jakie dni tygodnia mamy j. niemiecki? am………………. und am…………………. 

http://www.chmura.klett.pl/books/magnet-smart-1-kl-vii-podrecznik


Jak powiemy czwartek i poniedziałek? 

Nazwy pozostałych dni to.................................................................................................. 

 

Uwaga! Wszystkie dni tygodnia mają rodzajnik der. 

Jeśli chcemy powiedzieć np. w piątek to wstawiamy am. 

der Montag -am Montag 

der Dienstag – am Dienstag 

der Freitag – am Freitag 

Dokończ zdanie: 

Ich habe frei (wolne)…………………. und ………………………..  . 

 

4. Podręcznik - strona 73/zad.5c. 

Przeczytaj pytania i spróbuj je przetłumaczyć?  

Jeśli masz problemy, poniżej podpowiedź. 

Was hat Klara am Montag? Co ma Klara w poniedziałek? 

Wann hat Klara Informatik? Kiedy Klara ma informatykę? 

Wie viele Stunden hat sie am Donnerstag? Ile lekcji ma w czwartek? 

Odpowiedz na pytania całymi zdaniami? Wzoruj się na zadaniu 5c. 

Wann hat Klara Deutsch?............................................................................................... 

Wann hat sie Englisch?.............................................................................................. 

Was hat sie am Freitag?............................................................................................... 

Wie viele Stunden hat sie am Montag?........................................................................ 

 

5. Przeczytaj dialog, a następnie odpowiedz na pytania zgodnie z Twoim planem lekcji: 

 

- Katrin, was hast du am Donnerstag? 

- Am Donnerstag habe ich Englisch, Physik, Deutsch, Bio und zwei Stunden Sport. 

- Wie viele Stunden hast du am Mittwoch? 

- Am Mittwoch habe ich fünf Stunden. 

- Wann hast du Bio? 

- Bio habe ich am Montag und am Donnerstag? 

- Was ist dein Lieblingsfach?(Jaki jest Twój ulubiony przedmiot?) 

- Mein Lieblingsfach ist Bio. 

 

Wann hast du Sport?..................................................................................................................... 

Wann hast du Englisch?................................................................................................................ 

Was hast du am Freitag?............................................................................................................... 

Wie viele Sunden hast du am Montag?......................................................................................... 

Was ist dein Lieblingsfach?......................................................................................................... 

6. Hausaufgabe 

Zeszyt ćwiczeń strona 48 / zad. 10/11/12.       Powodzenia!!! 


