
30.03.2020r. 

TEMAT: Essen und Trinken – Wiederholung und Festigung. 

LICZBA GODZIN: 1 

CELE:  

• Utrwalenie nazw produktów spożywczych i napojów spożywanych na śniadanie. 

• Utrwalenie nazw potraw spożywanych na obiad.  

• Utrwalenie nazw niektórych słodyczy, owoców i warzyw. 

Zadanie 1 

Uczniowie odszyfrowują podpisy przy ilustracjach i zapisują je w zeszycie przedmiotowym. Na 

podstawie ilustracji odgadują znaczenie słów mit oraz ohne oraz zapisują je w zeszycie 

 

Zadanie 2 

Uczniowie czytają transkrypcję rozmowy w kawiarni. Na jego podstawie mówią, co zamawiają w 

kawiarni poszczególni członkowie rodziny.  

Transkrypcja:  

Kelner: Guten Tag! Was wünschen Sie bitte? 

Tata: Na Kinder. Was möchtet ihr trinken? 

Vanessa: Ich möchte eine Limonade. 

Tata: Und du Julian? 

Julian: Ich möchte ein Glas Mineralwasser. 

Kelner: Mit Zitrone? 

Julian: Ja, gern. 

Kelner: Und was hätten Sie gern? 

Tata: Ich möchte eine Tasse Kaffee. 

Kelner: Mit Milch? 



Tata: Nein, ohne. 

Kelner: Möchten Sie auch ein Stück Kuchen? 

 

Zadanie 3 

Uczniowie rozwijają sprawność rozumienia tekstu czytanego – czytają tekst i odpowiadają, kto pije 

przedstawione na zdjęciach napoje. 

 

Zadanie 3  

Uczniowie słuchają nagrania o tym, co jedzą potwory (nagranie mp3 nr 1 Monster), a następnie czytają 

wiersz na głos. 



  

 

Zadanie 4  

Uczniowie tworzą nowy wiersz, zastępując rysunki i cyfry słowami, i zapisują go w zeszycie 

przedmiotowym. 

 

 

Na koniec uczniowie sprawdzają poprawność wykonywanych ćwiczeń. 

Zadanie 1 Rozwiązanie: 
1. Mineralwasser mit Zitrone;  
2.  Mineralwasser ohne Zitrone 



Zadanie 2 Rozwiązanie: 
Julian: ein Glas Mineralwasser; 
der Vater: eine Tasse Kaffe ohne Milch; 
Vanessa: eine Limonade 
Zadanie 3 Rozwiązanie: 
2. die Mutter, 3. der Bruder, 4. der Vater 
Zadanie 4 Rozwiązanie: 
Morgens essen wir neun Äpfel, 
zwei Bananen, Fleisch, Reis, Eis.  
Mittags dreiβig Gummibärchen, 
Abends Kiwis und ein Ei. 
 

PRACA OBOWIĄZKOWA na ocenę 

Naucz się czytać wiersz Monster (zadanie 3), a następnie nagraj audio lub video, jak wykonujesz wiersz 

i prześlij na adres: 

z.michalska@andryjanki.edu.pl 

Termin wykonania pracy – do 15 kwietnia 2020r.  

Do nagrania można też wykorzystać rejestrator dźwięku online vocaroo. Vocaroo to bezpłatna usługa, 

nie wymagająca rejestracji, która umożliwia użytkownikom tworzenie nagrań dźwiękowych. 

Chętni uczą się na pamięć. Wiersz będzie oceniony na stopień. 

Przypominam też o podjęciu wyzwania z zeszłego tygodnia (dostęp kończy się 30.03. o godzinie 22:00) 

Obst und Gemüse PIN 0594118  

Essen und kochen PIN 0731965 

oraz zachęcam do zabawy z nowym quizem Essen und Trinken PIN 0435719. Wasze postępy są 

monitorowane i zapisywane w aplikacji kahoot, a ilość i jakość wejść do quizu będzie również 

doceniona. POWODZENIA!! 

https://vocaroo.com/
https://kahoot.it/challenge/8dcb7be3-f2d8-4d86-8299-bd02afa71c31_1584575407181
https://kahoot.it/challenge/8dcb7be3-f2d8-4d86-8299-bd02afa71c31_1584575673331
https://kahoot.it/challenge/0435719?challenge-id=8dcb7be3-f2d8-4d86-8299-bd02afa71c31_1585318945124

