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TEMAT: Mein Regenbogen. 

LICZBA GODZIN: 1 

CELE:  

• Uczeń potrafi nazwać kolory w języku niemieckim;  

• Potrafi zaśpiewać piosenkę i rozumie występujące w niej nazwy kolorów;  

 

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. 104 

Uczniowie czytają zdania i odnajdują na ilustracji parasole w odpowiednich kolorach. Następnie 

zapisują w zeszycie przedmiotowym niemieckie i polskie nazwy kolorów.  

Rozwiązanie: 1. rot, 2. schwarz, 3. gelb, 4. grün, 5. braun, 6. weiß, 7. blau 

Zadanie 2 s. 104 

Uczniowie słuchają nagrania (nagranie nr 42/CD 2) i sprawdzają, czy parasolki mają właściwy kolor. 

Transkrypcja: 

Das sind die Farben der Regenschirme: 

eins: rot 

zwei: schwarz 

drei: gelb 

vier: grün 

fünf: braun 

sechs: weiß 

sieben: blau 

acht: grau 

Ćwiczenie w zeszycie przedmiotowym 

Uczniowie uzupełniają tabelę, wpisując obok angielskich nazw kolorów także nazwy niemieckie 

i polskie. Następnie podkreślają nazwy kolorów, które brzmią podobnie w językach angielskim 

i niemieckim 

white   

black   

green   

red   

blue   

yellow   

grey   

brown   

https://www.wszpwn.com.pl/pl/strefa-ucznia-podreczniki-online/
http://files.wszpwn.com.pl/www/flipbooks/full/Mach_Mit-1-podrecznik-flipbook/mobile/index.html#p=106
http://files.wszpwn.com.pl/www/flipbooks/full/Mach_Mit-1-podrecznik-flipbook/mobile/index.html#p=106


 

Zadanie 3 s. 104 

Uczniowie słuchają piosenki (nagranie nr 43/CD 2) i śpiewają. Do nauki piosenki i samodzielnego 

śpiewania można wykorzystać linię melodyczną (nagranie nr 44/CD 2). 

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

Zachęcam również do powtórzenia zabawy z quizem Das Wetter w aplikacji quizlet oraz 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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