Witam Was serdecznie!
Wpisz temat lekcji: Meine Hauspflichten.
Krok 1.
Zapoznaj się ze słownictwem dotyczącym obowiązków domowych.
https://quizlet.com/_8accgp?x=1qqt&i=2qkw9g
Zachęcam Was do skorzystania z możliwości odsłuchania wypowiadanych przez lektora
wyrażeń. Wystarczy zjechać myszką do listy słówek w zestawie i kliknąć na niemieckie
wyrażenie. Korzystajcie z różnych form, jakie proponuje Quizlet – Fiszki, Ucz się, Pisanie,
Test oraz dwie gry Grawitacja i Dopasowania.
Przypominam, żeby mieć dostęp do całego zestawu należy się samemu zarejestrować i
później każdorazowo logować.
Krok 2.
Na stronie https://docwiczenia.pl/ wpisz kod K85KTC następnie obejrzyj film i rozwiąż
zadania. W razie potrzeby obejrzyj film kilka razy.
Zadanie 1.
Utwórz wyrażenia, następnie przetłumacz na język polski. Utworzone pełne wyrażenia z
tłumaczeniem przepisz do zeszytu. Zdjęcie prześlij na niemiecki.zsozir@gmail.com
(Proszę nie pisać np. 5-g, tylko pełne niemieckie wyrażenie, już połączone, a po pauzie
polskie tłumaczenie)
1. von meinen Pflichten zu Hause
2. auf dem Weg nach Hause
3. keine Lust dazu
4. sich die Schaufenster
5. Staub
6. die Küche
7. den Müll
8. Getränke, Kekse und Salzstangen
9. ein Paar Freunde

a. ansehen
b. einladen
c. erzählen
d. haben
e. kaufen
f. putzen
g. saugen
h. wegbringen
i. sein

Zadanie 2.
Przeczytaj fragmenty tekstu. Następnie obejrzyj film i na jego podstawie ponumeruj je
we właściwej kolejności. W zeszycie zapisz jedynie numerki i litery alfabetu
odpowiadające konkretnym zdaniom.
A. Dieser Stadtteil heiβt Neustadt. Hier wohne ich zusammen mit meiner Mutter.
B. Meine Mutter arbeitet. Sie kommt abends spät nach Hause.
C. Der Kuchen ist ferig. Hm, der sieht aber lecker aus! Nun können die Gäste kommen!
D. Ich heiβe Blanka. Ich wohne in Dresden.
E. Ich soll einkaufen. Ich habe keine Lust dazu.
F. Ich mag Weihnachten und Ostern nicht. Aber ich mag meinen Geburtstag.

Zadanie 3.
Obowiązki domowe Blanki. Obejrzyj film jeszcze raz i uzupełnij tekst brakującymi
rzeczownikami. Uzupełnione zadanie przepisz do zeszytu i prześlij zdjęcie na podany
powyżej adres.
Staub, Geburtstag, Hause, Party, Hund, Kuchen, Küche, Salat;

Blanka lebt bei ihrer Mutter. Ihre Mutter arbeitet und kommt spät nach _________________ .
Blanka muss ihr helfen, deshalb hat sie viele Pflichten. Sie muss ___________________
saugen, die ______________ putzen, den Müll wegbringen und den
_______________________ ausführen.
Gestern hat Blanka die Wohnung aufgeräumt, weil sie heute eine _______________ macht.
Sie hat _________________ und sie hat ein paar Freunde eingeladen. Heute Vormittag hat sie
einen ______________ gemacht und am Nachmittag einen ____________________
gebacken.
Proszę w temacie wiadomości zawsze podawać imię, nazwisko i klasę.
Zadbajcie o to, by zdjęcia były dobrej jakości, wyraźne, w orientacji pionowej.
I ostatnia prośba: PISZCIE CZYTELNIE, nie urywajcie słówek w połowie.
PS. Za nagranie życzeń na Voki dawałam oceny, więc jeżeli komuś zależy, proszę wrócić do
polecenia dla Waszej klasy z czwartego tygodnia zdalnej nauki i wykonać zadanie według
instrukcji. Należy poćwiczyć wymowę na Quizlet. Oczywiście osoby, które wysłały link z
nagraniem, nie muszą tego robić ponownie.

