
16.03.2020r. 

TEMAT: Essen zu Mittag und Süßigkeiten. 

LICZBA GODZIN: 1 

CELE:  

• Nazywanie potraw spożywanych na obiad.  

• Nazywanie niektórych słodyczy i owoców. 

Zadanie 1  

Uczniowie przyglądają się zdjęciom i określają, kiedy jedzą dane potrawy (na śniadanie czy na obiad). 

Uczniowie odgadują samodzielnie znaczenia określenia zu Mittag na podstawie ilustracji. Na tej samej 

zasadzie uczniowie odgadują znaczenie poszczególnych nazw potraw, a na koniec zapisują je w 

zeszycie przedmiotowym wraz z polskim tłumaczeniem. 

 

 

Rozwiązanie: 

Das esse ich zu Mittag. 

Zadanie 2  

Uczniowie czytają transkrypcję i podają właściwe imię, a na koniec zapisują w zeszycie 

przedmiotowym nowe słówka określające częstotliwość wraz z polskim tłumaczeniem. 

Transkrypcja: 

1. Servus! Ich heiße Sandra. Ich komme aus Österreich. Ich esse oft zu Mittag Reis, Fisch und 
Gemüse. Suppe esse ich selten. 
2. Hallo, ich bin Niklas. Ich wohne in Hamburg, aber Hamburger esse ich nie zu Mittag. Ich esse  oft 
Pommes frites  und  Fisch zu Mittag. 
3. Guten Tag. Ich bin Anja aus Polen. Zu Mittag esse ich immer Suppe. Ich  esse oft Nudeln , Fleisch 
und Gemüse.  Ich esse nie Pommes zu Mittag. 



 

Rozwiązanie:  

1. Anja; 2. Niklas; 3. Sandra 

Zadanie 3 

Na podstawie podanych informacji uczniowie zapisują w zeszycie przedmiotowym wypowiedź Sandry 

uzupełnioną określeniami: immer, selten, oft oraz nie. 

 

Rozwiązanie: 

Fisch, Reis und Suppe esse ich selten.  

Gemüse esse ich immer.  

Nudeln und Salat esse ich nie.  

Fleisch und Pommes esse ich oft.  



Zadanie 1 

Uczniowie dopasowują nazwy słodyczy i owoców do ilustracji, następnie czytają transkrypcję i 

sprawdzają odpowiedzi, a na koniec zapisują je w zeszycie przedmiotowym wraz z polskim 

tłumaczeniem.   

  

Transkrypcja: 

Nummer 1: eine Schokolade  

Nummer 2: eine Banane 

Nummer 3: ein Eis  

Nummer 4: Gummibärchen  

Nummer 5: ein Apfel  

Nummer 6: Bonbons 

Nummer 7: ein Schokoriegel 

Nummer 8: eine Orange 

Zadanie 3 

Uczniowie czytają transkrypcję i wskazują zdjęcia produktów, które lubią Laura i Paul.  

1. 
- Laura! Bist du eine Naschkatze? 
- Ja. Ich esse gern Süßigkeiten und Obst. Aber nur samstags darf ich Süßigkeiten essen. Ich esse 
dann gern einen Schokoriegel und Gummibärchen. Oft esse ich auch einen Apfel oder eine Orange.  
2.  
- Paul! Isst du gern Süßigkeiten und Obst? 
 - Ja. Ich bin eine Naschkatze. Ich mag Süßigkeiten und Obst. Aber ich darf nur sonntags Süßigkeiten 
essen. Ich esse dann gern Bonbons und ein Eis. Oft esse ich auch eine Banane. 
 



  

Rozwiązanie:  

Laura: Schokoriegel, Gummibärchen, Apfel, Orange; 

Zadanie 4 

Uczniowie wcielają się w role Laury i Paula i na podstawie informacji z zadania 3 opowiadają, kiedy i 

jakie łakocie jedzą.  

 

 

Uczniowie utrwalają słownictwo przy pomocy gry https://learningapps.org/view3167001 

https://learningapps.org/view3167001

