Dzień dobry
Zaczynamy dziś 5 rozdział „Modewelt in Deutschland” – Świat mody w
Niemczech.
Dzisiejszy temat lekcji brzmi: Ich habe einen Pulli an – poznajemy nowe
słownictwo.
Poznamy dziś nazwy części garderoby.
Die Kleidung – odzież
Die Klamotten – ciuchy (potocznie)
Pod tematem lekcji zapiszcie proszę nazwy części garderoby, które znajdują się
w zadaniu 1 na stronie 102 w podręczniku. Przy każdym słówku znajduje się
zdjęcie. Możecie również skorzystać ze słownika w podręczniku.
Przepiszcie również poniższe słówka i zdania. Zwróćcie uwagę na czasowniki
rozdzielnie złożone.
eine Bluse anziehen – zakładać bluzę
Ich ziehe eine Bluse an.
ein Kleid anhaben – mieć na sobie sukienkę
Ich habe ein Kleid an.
einen Hut aufhaben – mieć (na głowie) kapelusz
Ich habe einen Hut auf.
einen Schal umhaben – mieć (na szyi) szal
Ich habe einen Schal um.
Sportschuhe tragen – nosić buty sportowe
Ich trage Sportschuhe .
Wszystkie powyższe czasowniki wymagają użycia w zdaniu biernika.
Przypominam o ściądze z przypadków na okładce podręcznika 
der Hut/ ein Hut (1. przypadek – mianownik)
Ich habe den/einen Hut auf. (4. przypadek – biernik)
die/ eine Bluse
Ich ziehe die/ eine Bluse an.

das/ ein Kleid
Ich habe das/ ein Kleid an.
Die/ - Sportschuhe
Ich trage die/- Sportschuhe.
Wykonajcie w zeszycie ćwiczeń stronę 74 aby utrwalić słówka.
Nie przesyłajcie rozwiązanych ćwiczeń. Sprawdzimy je wspólnie w
poniedziałek (18.05.) podczas spotkania na teams. Zajmiemy się również
zadaniami z podręcznika. Osoby, które nie będą uczestniczyć w lekcji muszą
wykonać zadania samodzielnie i przesłać rozwiązania. Będą to następujące
zadania: zad. 2 str. 102, zad. 3, 4, 5, 6, i 8 str. 103.
Zadanie dla chętnych
Wykonaj krzyżówkę, której hasłem będzie słowo KLAMOTTEN.
Opisy do haseł mogą być w języku polskim, natomiast poszczególne hasła
oczywiście po niemiecku. Może ktoś podejmie się opisów również w języku
niemieckim. Byłoby super. Można wykorzystać obrazki (ale nie do wszystkich
haseł !!!).
Przykład:
1. Ein Kleidungsstück für Mädchen und Frauen.
1.

Powodzenia!
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