Dzień dobry
Dziś zajmiemy się dialogiem w sklepie odzieżowym, będzie to praca z tekstem.
Poznacie również nowe zagadnienia gramatyczne. Będzie to zaimek
wskazujący dieser/ diese/ dieses/ diese (ten/ ta/ to/ ci) oraz zaimek pytający
welcher/ welche/ welches/ welche (który/ która/ które), a także zdanie
podrzędnie złożone (zdanie poboczne).
Zaczniemy od zaimka wskazującego i pytającego.
Zaimki te odmieniają się tak jak rodzajniki określone, tzn. przybierają końcówki
rodzajnika określonego. Popatrzcie:
der Rock – dieser Rock – welcher Rock
spódnica - ta spódnica – która spódnica
die Bluse – diese Bluse – welche Bluse
bluzka – ta bluzka – która bluzka
das Kleid – dieses Kleid – welches Kleid
sukienka – ta sukienka – która sukienka
die Schuhe – diese Schuhe – welche Schuhe
buty – te buty – które buty
Ponieważ zaimki te odmieniają się jak rodzajniki określone, to przymiotnik
występujący po tych zaimkach będzie odmieniał sie tak, jak po rodzajniku
określonym. Popatrzcie na przykłady, pamiętacie odmianę?
dieser rote Rock – ta czerwona spódnica
diese neue Bluse – ta nowa bluzka
dieses lange Kleid – ta długa sukienka
diese bequemen Schuhe – te wygodne buty
Jak zwykle proszę o zrobienie notatki w zeszycie.
Zadania, które musicie wykonać znajdują sie w podręczniku na stronie 107.
Przeczytajcie dialog z zadania 1 i rozwiążcie ustnie zdania, które są pod
dialogiem. Zadanie 2, 3 i 4 wykonajcie w zeszycie. Prześlijcie rozwiązania.

Poniżej podaję słówka, które pomogą Wam zrozumieć dialog. Słówka również
powinny znaleźć się w zeszycie.
Oto słówka:
das Kleidergeschäft – sklep odzieżowy
wünschen – życzyć
suchen – szukać
die Gröβe – rozmiar
gefallen – podobać się
Dieses Hemd gefällt mir gut. – Ta koszula podoba mi się.
anprobieren – przymierzać
die Umkleidekabine – przymierzalnia
bezahlen – płacić
kosten – kosztować
an der Kasse – przy kasie
Dieses Kleid steht mir gut. – Dobrze mi w tej sukience.
Dieses Kleid steht Ihnen gut. – Dobrze pani w tej sukience.
Teraz pora na zdanie podrzędnie złożone, które w języku niemieckim nazywa
się Nebensatz. Te informacje również zanotujcie w zeszycie.
Zdanie podrzędnie złożone tworzymy za pomocą spójników:
dass – że
weil – ponieważ
ob – czy
Spójniki te wymagają użycia szyku zdania podrzędnego (tzw. szyku
końcowego). Oznacza to, że podmiot występuje zaraz po spójniku, a orzeczenie
stoi na ostatnim miejscu w zdaniu. Jeżeli orzeczenie składa się z dwóch
wyrazów, wówczas na końcu zdania stoi odmienna jego część. Przed spójnikami
wymagającymi użycia szyku końcowego występuje zawsze przecinek.
Popatrzcie na zdania:
Sie geht nicht in die Schule, weil sie krank ist.
Ona nie idzie do szkoły, ponieważ jest chora.
Die Mutter sagt, dass ich mein Zimmer aufräumen muss.
Mama mówi, że muszę posprzątać pokój.
Der Vater fragt, ob ich in den Park gehen will.
Tata pyta, czy chcę iść do parku.

Aby przećwiczyć tworzenie zdań podrzędnie złożonych wykonajcie w zeszytach
zadanie 2 i 3 ze strony 109 w podręczniku. Prześlijcie rozwiązania.
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