Witam
Temat na ten tydzień brzmi: Was isst du zu Mittag? – ćwiczenia leksykalne.
Pod tematem zapisujemy nowe słówka, które dla Was przygotowałam. Można
wydrukować i wkleić do zeszytu, lub po prostu przepisać.
zu Mittag essen – jeść obiad
die Suppe – zupa
die Tomatensuppe – zupa pomidorowa
die Gurkensuppe – zupa ogórkowa
die Gemüsesuppe – zupa jarzynowa
die Brühe – rosół
die Kartoffeln – ziemniaki
die Bratkartoffeln – pieczone ziemniaki
die Salzkartoffeln – gotowane ziemniaki
die Pommes frites – frytki
das Fleisch – mięso
das Wiener Schnitzel – sznycel wiedeński (kotlet schabowy)
die Frikadelle – kotlet mielony
der Fisch – ryba
der Reis – ryż
die Nudeln – makaron
die Soβe – sos
der Salat – sałata/sałatka/surówka
schmecken – smakować
gesund – zdrowy
ungesund – niezdrowy
A teraz trochę gramatyki – zaimek nieosobowy man.
Zaimek nieosobowy man występuje w zdaniu w roli podmiotu, jeśli wykonawca
czynności nie jest określony. Man łączy się z czasownikiem w 3. osobie liczby
pojedynczej.
Ich trinke gern Kaffee. – Piję chętnie kawę.
Man trinkt hier Kaffee. – Tutaj pije się kawę.
Ich esse zu Mittag Tomatensuppe. – Jem na obiad zupę pomidorową.

In Polen isst man zu Mittag Tomatensuppe. – W Polsce jada się na obiad zupę
pomidorową.
Przypominam!
Gdy mówimy o tym co jemy, co pijemy możemy pomijać rodzajniki.
Pamiętajcie o przyimku mit – z.
 zupa pomidorowa z ryżem – die Tomatensuppe mit Reis
 Na obiad jem rybę z frytkami. – Zu Mittag esse ich Fisch mit Pommes
frites.
Proszę o przetłumaczenie zdań. Prześlijcie je na mojego maila
(lidia1108@interia.pl). Będą + z aktywności, a trzy+ to 5, pamiętajcie. Warto
pracować.
1. Jem na obiad rosół i schabowego z ziemniakami.
2. Tata je na obiad zupę pomidorową z makaronem.
3. Co jesz na obiad?
4. Co jada się w Niemczech na obiad?
5. Zjemy mielonego z pieczonymi ziemniakami i surówką.
Wykonujemy również zadanie 1 ze strony 88 z podręcznika i całą stronę 59 w
ćwiczeniach. Tych zadań mi nie przesyłajcie.
Pamiętajcie o świątecznej pracy dla chętnych.
Pozdrawiam
Lidia Słodkowska

