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TEMAT: Jahreszeiten und Monate. 

LICZBA GODZIN: 1 

CELE:  

• Uczeń poznaje nazwy pór roku i miesięcy;  

• Potrafi zapytać koleżankę/kolegę, co robi w danej porze roku i odpowiedzieć na to pytanie; 

• Potrafi użyć przeczenia nicht. 

Zadanie 1 

Uczniowie rozwijają sprawność czytania ze zrozumieniem – zapoznają się z tekstami, a następnie 

dopasowują do każdego tekstu nazwę pory roku. Znaczenie tych nazw uczniowie odgadują na 

podstawie ilustracji. Na koniec zapisują w zeszycie nazwy pór roku z wyjaśnieniem. 

 

Zadanie 2 

Uczniowie czytają transkrypcję i sprawdzają rozwiązanie zadania 1.  

Transkrypcja: 

1. Im Winter ist es meistens sehr kalt. Es ist oft windig und es schneit. Es ist nicht warm. 

2. Im Herbst regnet es oft. Manchmal scheint die Sonne, aber es ist nicht warm. Es ist kalt. 

Oft ist es windig. 

3. Im Sommer ist es meistens sehr warm. Oft scheint die Sonne. Es regnet nicht oft und es 

schneit nicht. 

4. Im Frühling ist es mal warm mal kalt. Manchmal scheint die Sonne und manchmal regnet 

es.  

Rozwiązanie: A-Winter, B-Herbst, C-Sommer, D-Frühling 

 



Zadanie 3 

Uczniowie dopasowują zdania do ilustracji, podają właściwą odpowiedź. 

 

Rozwiązanie: 1B, 2A, 3E, 4D, 5F, 6C 

Eine Prise Grammatik 29 

Po wykonaniu zadania 3 uczniowie odczytują głośno zdania i zastanawiają się, do czego służy 

przeczenie nicht. Następnie uczniowie analizują przykłady w informacji gramatycznej i uzupełniają 

regułę w ćwiczeniu 29.  

 

Rozwiązanie: po czasowniku 



Zadanie 4 

Uczniowie przyporządkowują zdania do ilustracji i zapisują je w zeszycie przedmiotowym. Uczniowie 

odgadują znaczenia poszczególnych zdań na podstawie ilustracji. Pomocne w dopasowaniu zdań mogą 

być przedstawione na każdej ilustracji pory roku.  

 

Rozwiązanie: 1 – D; 2 – B; 3 – A; 4 - C 

Zadanie 1 

Uczniowie zwracają uwagę na nazwy miesięcy podane w języku angielskim. Mogą być one pomocne w 

rozwiązaniu zadania dzięki podobieństwu (w brzmieniu i pisowni) do nazw niemieckich. Uczniowie 

podają niemieckie nazwy miesięcy, wybierając je spośród podanych w ramce. 

 



Następnie uczniowie ćwiczą poprawną wymowę nazw miesięcy. W tym celu biorą udział w QUIZIE w 

aplikacji quizlet.com. 

Na koniec zapisują w zeszycie nazwy miesięcy z wyjaśnieniem. 

Rozwiązanie: Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November 

Dezember  

Zadanie 3 

Uczniowie dopasowują nazwy pór roku do nazw miesięcy.  

 

Rozwiązanie: 1. Winter; 2. Frühling; 3. Sommer; 4. Herbst. 

Zachęcam również w celu utrwalenia słownictwa do zabawy z nowym quizem Jahreszeiten und Monate 

PIN 0824727. Wasze postępy są monitorowane i zapisywane w aplikacji kahoot, a ilość i jakość wejść 

do quizu będzie również doceniona. POWODZENIA!! 

https://quizlet.com/_851ryv?x=1jqt&i=2qq7xx
https://kahoot.it/challenge/0435719?challenge-id=8dcb7be3-f2d8-4d86-8299-bd02afa71c31_1585318945124
https://kahoot.it/challenge/0435719?challenge-id=8dcb7be3-f2d8-4d86-8299-bd02afa71c31_1585318945124

