Dzień dobry
Temat lekcji: Er muss Sport machen – poznajemy czasowniki modalne.
W języku niemiecki występuje 6 czasowników modalnych.
dürfen – móc, mieć pozwolenie
können – móc, umieć, potrafić
mögen – lubić (ten czasownik już znacie!)
müssen – musieć
sollen – mieć powinność
wollen – chcieć
Oto odmiana czasowników modalnych, której trzeba nauczyć się na pamięć.
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Jak widać w tabeli, czasowniki modalne odmieniają się nieregularnie w liczbie
pojedynczej. W 1. i 3. osobie liczby pojedynczej mają taką samą formę i nie
dostają końcówek odmiany czasownika (zaznaczyłam kolorem czerwonym).
Czasowniki modalne mogą występować w zdanie samodzielnie.
Ich mag Fuβball. – Lubię piłkę nożną.
Czasowniki modalne mogą również występować w zdaniu z innym
czasownikiem, który stoi wówczas na końcu zdania w bezokoliczniku (jest
nieodmieniony).
Ich mag Fuβball spielen. – Lubię grać w piłkę nożną.
W zdaniu pytającym czasownik stoi na pierwszym lub drugim miejscu w
zdaniu, ale to przecież wiecie, bo już umiecie tworzyć pytania 
Magst du Fuβball? – Lubisz piłkę nożną?
Was kannst du gut machen? – Co umiesz dobrze robić?

Bardzo często zamiast czasownika wollen (chcieć) używana jest forma möchte
(chciał(a)bym), którą poznaliśmy już na lekcji „Mittagessen im Restaurant”, gdy
składaliśmy zamówienie w restauracji.
Ich möchte ins Kino gehen. – Chciałabym pójść do kina.
Wykonajcie w zeszytach notatkę z dzisiejszej lekcji i ćwiczenia ze strony 76.
Nie przesyłajcie ćwiczeń. Sprawdzimy je wspólnie w poniedziałek (25.05.)
podczas lekcji na teams.
W poniedziałek będziemy utrwalać odmianę czasowników modalnych i
budowanie zdań z czasownikami modalnymi. Zajmiemy się zadaniami ze stron
106 i 107 w podręczniku.
Osoby, które nie będą uczestniczyć w lekcji muszą wykonać zadania
samodzielnie i przesłać rozwiązania (zad. 5, 6 i 9). Pozostałe zadania ze stron
106 i 107 wykonujemy ustnie.

Zadanie dla chętnych – zareaguj w języku niemieckim. Proszę odesłać
rozwiązania (można rozwiązać w notesie w aplikacji teams).
1. Zapytaj kolegę, czy potrafi mówić po hiszpańsku.
………………………………………………………………………..
2. Powiedz, że lubisz sztukę i chciał(a)byś pójść do muzeum.
………………………………………………………………………..
3. Powiedz, że twój brat nie potrafi pływać.
…………………………………………………………………………
4. Zapytaj kolegę, czy lubi uprawiać sport.
………………………………………………………………………….
5. Powiedz, że tu nie wolno parkować auta.
…………………………………………………………………………..
6. Powiedz, że nie masz czasu i nie możesz pojechać do parku.
……………………………………………………………………………
7. Powiedz, że potrafisz bardzo dobrze jeździć na nartach.
……………………………………………………………………………
8. Zapytaj nauczyciela, kiedy powinieneś napisać test.
……………………………………………………………………………

9. Powiedz, że nie wolno Ci pójść na dyskotekę.
…………………………………………………………………………….
10. Zapytaj, kto chciałby zagrać w koszykówkę.
………………………………………………………………………….......
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