
04.05.2020r. 

TEMAT: Mein Geburtstag – das Datum. 

LICZBA GODZIN: 1 

CELE:  

• Uczeń poznaje liczebniki porządkowe; 

• Potrafi ich użyć w ćwiczeniach i wypowiedziach;  

• Potrafi zapytać koleżankę / kolegę o datę urodzin i odpowiedzieć na to pytanie; 

• Podaje datę urodzin innych osób.  

Do opracowania lekcji uczniowie korzystają z podręcznika Mach mit 2 online do pracy zdalnej 
udostępnionego na stronie WSzPWN. Aby go otworzyć, nie trzeba się rejestrować ani logować. 
W zakładce Strefa ucznia (po lewej stronie) możliwe też są do ściągnięcia nagrania mp3 do 
poszcególnych lekcji. 

Zadanie 1 s.26 

Na wstępie uczniowie powtarzają liczebniki główne od 1 do 31 oraz nazwy miesięcy. Następnie 
uczniowie rozwijają sprawność czytania ze zrozumieniem – czytają tekst i wskazują w kalendarzu daty 
urodzin opisanych w tekście osób. 
Rozwiązanie: Tim – 9 stycznia; Lena – 20 stycznia; Max – 11 stycznia 

Zadanie 2 s.27 

Uczniowie poznają liczebniki porządkowe. Uczniowie samodzielnie dochodzą do zasad tworzenia 
liczebników porządkowych. Zadanie polega na wstawieniu brakujących liczebników w odpowiednie 
miejsca. Uczniowie zapisują rozwiązania w zeszycie przedmiotowym, przy czym czarnym kolorem 
należy zapisać formę liczebnika głównego, niebieskim – końcówkę liczebnika porządkowego. Wyjątki 
zaznaczone są w podręczniku na czerwono.  

Rozwiązanie: am 5. März – am fünften März; am 8. März – am achten März; am 20. März – am 
zwanzigsten März; am 25. März – am fünfundzwanzigsten März; am 31. März – am einunddreiβigsten 
März 

Eine Prise Grammatik 8 s.27 

Uczniowie rozwiązują w zeszycie przedmiotowym ćwiczenie Eine Prise Grammatik 8  

 

https://www.wszpwn.com.pl/pl/strefa-ucznia-podreczniki-online/
http://files.wszpwn.com.pl/www/flipbooks/full/Mach_Mit-2-podrecznik-flipbook/mobile/index.html#p=28
http://files.wszpwn.com.pl/www/flipbooks/full/Mach_Mit-2-podrecznik-flipbook/mobile/index.html#p=28
http://files.wszpwn.com.pl/www/flipbooks/full/Mach_Mit-2-podrecznik-flipbook/mobile/index.html#p=28


Rozwiązanie: 

 

Zadanie 3 s. 27 

Uczniowie przyglądają się ilustracjom i kierując się podanymi niżej informacjami przyporządkowują do 
nich odpowiednie zdania. 

Rozwiązanie: 1. A; 2.C; 3.B; 4.D 

Zadanie 4 s.27 

Uczniowie słuchają nagrania nr 14/CD 1, w którym różne osoby podają daty swoich urodzin, 
a następnie wskazują właściwą datę przy każdej osobie.  

Transkrypcja 

Dialog 1  

A: Paul! Wann hast du Geburtstag? 
B: Mein Geburtstag ist am ersten Juli.  
A: Am ersten Juli? Toll! Da haben wir Sommerferien! 

Dialog 2  

A: Lukas! Wann hast du Geburtstag? 
B:  Ich habe am dritten Februar Geburtstag.  
A: Erst am dritten Februar? Schade!  
B:  Warum? 
A: Dann ist doch Winter. Draußen ist es kalt… 
B:  Na ja…  

Dialog 3 

A: Anna! Wann hast du Geburtstag? 
B: Mein Geburtstag ist am siebenundzwanzigsten November. 
A: Am siebenundzwanzigsten November???    
B: Ja… 

http://files.wszpwn.com.pl/www/flipbooks/full/Mach_Mit-2-podrecznik-flipbook/mobile/index.html#p=28
http://files.wszpwn.com.pl/www/flipbooks/full/Mach_Mit-2-podrecznik-flipbook/mobile/index.html#p=28


A: Das ist doch heute! 

Rozwiązanie: 1.b; 2.d; 3c 

Praca domowa 

Uczniowie zapisują w zeszycie daty urodzin wybranych członków rodziny (5 zdań).  

 

UWAGA!!! Kartkówka !!! UWAGA!!! Kartkówka !!! UWAGA!!! Kartkówka !!! UWAGA!!! 

Uczniowie zobowiązani są do rozwiązania quizu w aplikacji kahoot jako podsumowanie tematów: 

− Essen und Trinken (jedzenie i picie) 

− Jahreszeiten und Monate (pory roku i miesiące) 

− das Wetter (pogoda) 

− Farben (kolory) 

− das Datum (data) 

Quiz dostępny jest pod linkiem  

https://kahoot.it/challenge/09087683?challenge-id=8dcb7be3-f2d8-4d86-8299-
bd02afa71c31_1588438407071 

Można też grać w aplikacji mobilnej - PIN do gry: 09087683 

Praca jest obowiązkowa, jej wynik będzie widoczny na moim koncie, więc nie trzeba nic odsyłać. 
Proszę tylko, abyście używali jako ników swoich imion. Kartkówka jest udostępniona do końca maja, 
można ją rozwiązywać wielokrotnie, a liczy się najwyższy wynik. 

Quiz zostanie oceniony na stopień. 

Zapraszam do zabawy i powodzenia! 

W razie problemów technicznych lub pytań proszę o kontakt mailowy na adres: 

z.michalska@andryjanki.edu.pl 

 

https://kahoot.it/challenge/09087683?challenge-id=8dcb7be3-f2d8-4d86-8299-bd02afa71c31_1588438407071
https://kahoot.it/challenge/09087683?challenge-id=8dcb7be3-f2d8-4d86-8299-bd02afa71c31_1588438407071
mailto:z.michalska@andryjanki.edu.pl

