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.
dürfen
können
mögen
müssen
sollen
wollen
darf
kann
mag
muss
soll
will
ich
darfst
kannst
magst
musst
sollst
willst
du
kann
mag
muss
soll
will
er/sie/es darf
dürfen
können
mögen
müssen
sollen
wollen
wir
dürft
könnt
mögt
müsst
sollt
wollt
ihr
dürfen
können
mögen
müssen
sollen
wollen
sie/Sie
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, ćwiczenia ze strony 76 i
poniższe zadanie. Prześlijcie rozwiązania.
ZADANIE - Wpisz czasowniki modalne we właściwej formie.
1. Meine Tochter ist erst 5, aber sie …………… schon lesen. (können)
2. …………… wir ins Kino gehen? (dürfen)
3. Wir …………… heute Nachmittag Deutsch lernen. (wollen)
4. Lukas und Frank …………… dem Vater in der Garage helfen. (müssen)
5. …………… ich Ihnen helfen, Frau Schulz? (sollen)
6. Dominik …………… im Bett bleiben. (sollen)
7. Ihr …………… aber sehr gut Deutsch sprechen. (können)
8. Morgen …………… wir früh aufstehen. (möchte)
9. Er …………… Rad fahren? (mögen)
10.…………… wir alle Übungen machen? (sollen)
11.Was …………… du in der Zukunft werden? (wollen)
12.…………… Sie wirklich schon gehen, Frau Weber? (müssen)
13.Wie …………… ich dir helfen? (können)
14.Wann …………… ihr sie Schlüssel abgeben? (müssen)
15.Was ………….. ihr essen? (mögen)
16.Ihr ………….. das zu Hause lesen. (sollen)
17.Im Sommer …………… ich nach Italien fahren. (möchte)
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