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TEMAT: Auf der Geburtstagsparty. 

LICZBA GODZIN: 1 

CELE:  

• Uczeń poznaje nazwy kilku produktów i potraw podawanych na przyjęciu;  

• Prowadzi rozmowy na temat jedzenia i picia na swoim przyjęciu urodzinowym; 

• Poznaje i śpiewa piosenkę urodzinową Zum Geburtstag viel Glück;  

• Potrafi płynnie i poprawnie fonetycznie przeczytać rymowanki; 

• Potrafi pisemnie i ustnie złożyć życzenia urodzinowe;  

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. 38 

Uczniowie odszyfrowują podpisy pod ilustracjami i zapisują nazwy produktów i potraw w zeszycie 

przedmiotowym. Znaczenie nowych słów odgadują dzięki ilustracjom.  

Rozwiązanie: Würstchen, Himbeeren, Schokoeis, Geburtstagstorte, Salzstangen,Chips, Schlagsahne, 
Fischstäbchen 

Zadanie 2 s. 38 

Uczniowie słuchają nagrania nr 22/CD 1, w którym Emma opowiada o jej menu urodzinowym. Uczniowie  

wskazują odpowiednie ilustracje potraw i napojów.  

Transkrypcja 

Mama: Emma! Was möchtest du bei deiner Geburtstagsparty essen?  
Emma: Ich habe Lust auf Spaghetti.  
Mama: Spaghetti? Thomas isst doch nie Spaghetti. 
Emma: Dann vielleicht Würstchen oder Fischstäbchen? 
Mama: Würstchen und Fischstäbchen isst du doch nicht gern. 
Emma: Dann essen wir eben Pizza.  
Mama: Und was möchtest du bei deiner Geburtstagsparty trinken? Cola? 
Emma: Nein. Ich habe Lust auf Orangensaft. 
Mama: Toll! Orangensaft  trinken alle gern. Und was gibt`s zum Nachtisch? 
Emma: Vielleicht Schokoeis mit Schlagsahne. 
Mama: Schon wieder Schokoeis mit Schlagsahne? 
Emma: Stimmt! Dann essen wir nur Obst und die Geburtstagstorte.   
Mama: Möchtest du noch Chips und Salzstangen dazu? 
Emma: Ich weiß es noch nicht.  
 
Rozwiązanie: Essen: Pizza; Trinken: Orangensaft; Nachtisch: Obst und Geburtstagstorte 

Zadanie 1 s. 42 

Uczniowie słuchają nagrania  nr 25/CD 1 i porządkują ilustracje w kolejności odpowiadającej treści nagrania. 

Rozwiązanie mogą zapisać w zeszycie przedmiotowym. 

Transkrypcja 

1. 
Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. 

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=41
http://files.wszpwn.com.pl/www/flipbooks/full/Mach_Mit-2-podrecznik-flipbook/mobile/index.html#p=41
http://files.wszpwn.com.pl/www/flipbooks/full/Mach_Mit-2-podrecznik-flipbook/mobile/index.html#p=45


Zum Geburtstag wünsche ich dir viel Glück.  
Alles Gute zum Geburtstag! 
2. 
Zum Geburtstag viel Glück!  
Zum Geburtstag viel Glück! 
Zum Geburtstag liebe Emma.  
Zum Geburtstag viel Glück. 
3. 
Die Geburtstagstorte schmeckt diesmal lecker.  
Die Musik ist klasse. 
Langweilig ist es hier. 
4. 
Gość: Zeigst du mir deine Geschenke? 
Emma: Na klar! 
 

Rozwiązanie: C; B; D; A 

Uczniowie uczą się śpiewać piosenkę urodzinową Zum Geburtstag viel Glück. Można również wykorzystać linię 

melodyczną (nagranie nr 26/CD 1). 

Zadanie 2 s. 42 

Na podstawie wypowiedzi z komiksu uczniowie tworzą zakończenia życzeń urodzinowych. Rozwiązania zapisują 

w zeszycie przedmiotowym. 

Rozwiązanie: karta 1: … zum Geburtstag;  karta 2: … dir viel Glück. 

Zadanie 3 s. 43 

Uczniowie przyporządkowują do rymowanek brakujące słowa. Rozwiązanie zapisują w zeszycie 

przedmiotowym. Następnie uczniowie czytają rymowanki wraz z uzupełnionymi zaimkami na głos. 

Rozwiązanie: 1. dir, 2. dir, 3. mir, 4.dir, 5. mir  

Zadanie 4 s. 43 

Uczniowie słuchają dwóch dialogów w nagraniu nr 27/CD 1 i podają, o czym rozmawia Emma z Timem, a potem 

z Larą.  

Transkrypcja 

Dialog 1 
1.   Tim:  Emma! Zeigst du mir deine Geschenke?  
      Emma:  Na klar. Hier sind sie. Ich finde alle echt gut. Wie schmeckt dir die Geburtstagstorte? 
  Tim:  Sie ist lecker. Die Musik ist auch perfekt. Deine CDs sind toll.  
  Emma:  Möchtest du sie sehen?   
  Tim:  Gern. 
2.   Lara:  Deine Partyspiele sind toll. Sackhüpfen und Eierlaufen machen viel Spaß. 
  Emma:  Ich mag sie auch. Wie ist die Musik? 
  Lara:  In Ordnung. Du siehst doch. Alle tanzen. 
  Emma:  Komm! Ich zeige dir meine Geschenke. Sie sind klasse.  
 

Rozwiązanie:  

Dialog 1: Geschenke; Geburtstagstorte; Musik auf der Party; die CDs von Emma 
Dialog 2: Partyspiele; Musik auf der Party; Tanzen; Geschenke 
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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 
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