Witam
Przesyłam dziś kolejne wskazówki do pracy i kolejne zadania do wykonania z
języka niemieckiego. Zaczynamy rozdział 4 „Stadt und Land in Deutschland”.
Będzie o życiu w mieście i na wsi.
Zapisujemy w zeszytach temat lekcji: In der Stadt – nowe słownictwo.
Pod tematem robimy notatkę. Zapisujemy słówka i zwroty:
die Stadt – miasto
in der Stadt – w mieście
das Land – wieś
auf dem Land – na wsi
Przepisujemy do zeszytu słówka z zadania 1 ze strony 84 z podręcznika. Słówka
tłumaczymy na język polski. Korzystajcie ze słownika, który jest w
podręczniku. W zupełności wystarczy. Dacie radę! Wiele z tych słówek to
internacjonalizmy i już pojawiały się na naszych lekcjach. Możecie również
korzystać ze słownika online www.pons.de
Kolejna część notatki znajduje się poniżej (można przepisać, albo wydrukować i
wkleić do zeszytu).
Aby określić położenie odpowiadamy na pytanie wo? (gdzie?) i stosujemy
celownik (Dativ). O tym już się uczyliśmy. Przypominam, że ściągę z
przypadków macie na okładce podręcznika 
Gdy chcę określić położenie stosuję przyimki:
(przypominam skróty:
an + dem = am
an
am Bahnhof – na
dworcu
an der Tankstelle
an der Haltestelle

auf
auf dem Parkplatz – na
parkingu
auf dem Sportplatz
auf dem Flughafen
auf der Post

in + dem = im)
in
im Park – w parku
im Supermarkt
im Zoo
im Dom
in der Bäckerei
in der Bibliothek
in der Schule
in der Kirche

in der Apotheke
im Museum
im Kino
im Theater
im Schwimmbad
im Stadion
im Café
im Restaurant
im Rathaus
im Geschäft
im Einkaufszentrum
im Krankenhaus
Zadanie 3 i 4 ze strony 84 z podręcznika wykonujemy w zeszytach. To są
bardzo łatwe zadania. Kto prześle rozwiązania otrzyma + z aktywności. A trzy +
to 5, pamiętajcie! Warto pracować. Rozwiązania proszę przesyłać na mojego
maila (lidia1108@interia.pl) lub poprzez dziennik elektroniczny do wtorku
31.03. Kontrola zeszytów po powrocie do szkoły.
Pamiętajcie o świątecznej pracy dla chętnych.
Pozdrawiam
Lidia Słodkowska

