Dzień dobry
Pierwszy temat lekcji w tym tygodniu brzmi: Wie komme ich zum Zoo? –
pytamy o drogę.
Pod tematem lekcji zapiszcie poniższe słówka i zwroty.
Entschuldigung. – Przepraszam.
Wie komme ich zum Zoo? – Jak dojdę do zoo?
Wo ist hier der Zoo? – Gdzie znajduje się zoo?
Geh…. . – Idź…… . (tak powiemy do kolegi, do rówieśnika)
Gehen Sie ….. . – Proszę iść …… . (tak powiemy w formie grzecznościowej, do
osoby dorosłej)
geradeaus – prosto
links/ nach links – w/ na lewo
rechts/ nach rechts – w/ na prawo
an der Kreuzung – na skrzyżowaniu
um die Ecke – za rogiem
Die erste Straβe links. – Pierwsza ulica w lewo.
Die zweite Straβe rechts. – Druga ulica w prawo.
Danke schön./ Vielen Dank. – Dziękuję bardzo.
Bitte sehr. – Proszę bardzo.
Nichts zu danken. – Nie ma za co.
Temat znajduje się w podręczniku na stronie 90. Przeczytajcie proszę dialogi z
zadania 2 i przyporządkujcie zdania, które są poniżej, do odpowiedniego
dialogu. Z pomocą słówek, które Wam przygotowałam z pewnością zrozumiecie
dialogi. Zadanie 2, 3 i 4 z podręcznika robimy ustnie.
W ćwiczeniach wykonujemy całą stronę 62.
Drugi temat lekcji w tym tygodniu brzmi: Entschuldigung, wo ist hier …? –
ćwiczymy dialogi.
W zadaniu 5 na stronie 90 w podręczniku znajdują się informacje, dzięki którym
ułożymy dialogi. Najpierw wspólnie, a później zrobicie je samodzielnie.
Zaczynamy o sytuacji 1. Z podanych słów układamy kolejne części dialogu.
Gotowe zdania zapisałam na czerwono.
 Wo? – das Museum

 Entschuldigung, wo ist hier das Museum? (Przepraszam, gdzie znajduje się
muzeum?)
 Sie - ↑ - die Blumenstraβe entlang - dann→
 Gehen Sie geradeaus, die Blumenstraβe entlang und dann nach rechts.
(Proszę iść prosto, wzdłuż ulicy kwiatowej, a potem w prawo.)
 
 Danke schön. (Dziękuję bardzo.)
A teraz 2 sytuacja.
 Wie? – zum Teater
 Entschuldigung, wie komme ich zum Theater? (Przepraszam, jak dojdę do
teatru?)
 (du) - ↑ - an der Kreuzung← - dann→
 Geh geradeuas, an der Kreuzung nach links und dann nach rechts.
(Idź prosto, na skrzyżowaniu w lewo, a potem w prawo.)
 
 Danke schön. (Dziękuję bardzo.)
Bardzo proszę, aby te dialogi znalazły się w waszych zeszytach.
A teraz zadanie, które każdy z was wykona w zeszycie i prześle do sprawdzenia.
Z podanych informacji ułóżcie dialogi.
Dialog 1
A) Kolega pyta jak dojść do kina.
B) Poinformuj kolegę, aby poszedł prosto, wzdłuż ulicy parkowej i skręcił w
pierwszą ulicę w prawo.
C) Zakończ rozmowę odpowiednim zwrotem.
Dialog 2
A) Na ulicy kobieta pyta gdzie znajduje się apteka.
B) Poinformuj ją, aby poszła wzdłuż ulicy parkowej, potem skręciła w lewo.
C) Zakończ rozmowę odpowiednim zwrotem.
Przypominam maila: lidia1108@interia.pl

Zadanie dla chętnych – zareaguj w języku niemieckim. Proszę odesłać
rozwiązania.
1. Zapytaj jak dojść do kościoła.
………………………………………………………………………..
2. Zapytaj gdzie znajduje się basen.
………………………………………………………………………..
3. Powiedz koledze, żeby na skrzyżowaniu poszedł prosto.
…………………………………………………………………………
4. Powiedz, że kawiarnia jest za rogiem.
………………………………………………………………………….
5. Powiedz, że szkoła znajduje się naprzeciwko piekarni.
…………………………………………………………………………..
6. Powiedz, że idziesz do szkoły przez park.
……………………………………………………………………………
7. Podziękuj za otrzymane informacje (wskazówki).
……………………………………………………………………………
8. Zapytaj jak dojechać do centrum handlowego.
……………………………………………………………………………
9. Zapytaj czym dojechać do szpitala.
…………………………………………………………………………….
10. Zapytaj czy za rogiem znajduje się stacja benzynowa.
………………………………………………………………………….......

Pozdrawiam
Lidia Słodkowska

