
20.04.2020r. 

TEMAT: Das Wetter. 

LICZBA GODZIN: 1 

CELE:  

• Uczeń potrafi zapytać, jaka jest pogoda;  

• Potrafi opisać pogodę, używając zwrotów: Es ist… 

Do opracowania lekcji uczniowie korzystają z podręcznika Mach mit 1 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. 90 

Uczniowie przyporządkowują podpisy do ilustracji i zapisują zdania w zeszycie przedmiotowym. Na 

koniec tłumaczą je na j. polski. 

Rozwiązanie: 1. Die Sonne scheint; 2. Es regnet; 3. Es schneit; 4. Es ist kalt; 5. Es ist warm; 6. Es ist 

windig.  

Zadanie 2 s. 90 

Uczniowie opisują pogodę w Niemczech na podstawie mapy z piktogramami (ustnie).  

Zadanie 3 s. 91 

Uczniowie słuchają nagrania (nagranie nr 33/CD 2) i podają właściwą kolejność ilustracji.  

Transkrypcja: 

- Laura! Guck mal! Es regnet!  

- Was? Oh ja. Schade!  

- Laura! Guck mal! Die Sonne scheint! 

- Was? Die Sonne kommt? Toll! 

- Laura! Guck mal! Es schneit jetzt! 

- Wie bitte? Es schneit jetzt? Na so was! 

Rozwiązanie: A2; B3; C1 

Zadanie 4 s. 91 

Uczniowie czytają tekst i wskazują właściwe odpowiedzi. Następnie czytają zdania na głos.  

Rozwiązanie: 1B, 2A, 3B, 4A  

Zadanie 1 s. 98 

Na podstawie historyjki obrazkowej uczniowie samodzielnie odgadują znaczenie podanych zdań. 

Zapisują zdania w zeszycie i wyjaśniają je po polsku. 

Zadanie 2 s. 98  

Uczniowie słuchają nagrania (nagranie nr 38/CD 2) i wybierają zdania, które wypowiada Paul.  
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Transkrypcja i rozwiązanie: 

Jonas: Jonas Braun 

Paul: Hallo Jonas! Hier Paul. 

Jonas: Hallo Paul! Wann kommst du?  

Paul: Du, ich komme heute nicht. 

Jonas: Warum denn nicht? 

Paul: Es donnert und es blitzt. 

Jonas: Hast du Angst? 

Paul: Nein. Ich habe keine Angst, aber es regnet doch.  

Jonas: Schade. Tschüss, Paul! 

Paul: Tschüss, Jonas!  

Zadanie 4 s. 99 

Uczniowie czytają tekst i na jego podstawie wskazują właściwe piktogramy. 

Rozwiązanie:  1. A; 2.B, 3.A  

Tym razem w celu utrwalenia bieżącego słownictwa proponuję zabawę Das Wetter w aplikacji quizlet.  

Zachęcam również do powtórzenia zabawy z quizem Jahreszeiten und Monate PIN 0824727 w aplikacji 

kahoot. Wasze postępy są monitorowane i zapisywane w aplikacjach, a ilość i jakość wejść do quizu 

będzie również doceniona. POWODZENIA!! 

Uczniowie, którzy do tej pory nie wykonali pracy poleconej 30.03., zobowiązani są 
niezwłocznie do jej wykonania. Jeżeli pojawią się problemy techniczne, proszę o kontakt 

na adres mailowy: z.michalska@andryjanki.edu.pl 
 

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 zostaje przedłużony do 30 kwietnia. 
 
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. 
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