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TEMAT: Der Weg zur Schule. 
LICZBA GODZIN: 2 
CELE:  

• Opowiadanie, jak daleko uczeń ma do szkoły.  

• Opisywanie, jaką drogą uczeń idzie do szkoły.  

• Opowiadanie, co uczeń robi po szkole. 

• Poznanie i użycie przyimków z Dativem. 
 

Lekcja 1. 
 

Kroki lekcji Materiały 

Uczniowie czytają zdania 1-7 i wyjaśniają nieznane słowa.  Następnie czytają wypowiedzi trzech 

osób i decydują, które zdania są zgodne z wypowiedziami, a które nie.   

Po rozwiązaniu zadania uczniowie słuchają nagrania tekstu, zwracając uwagę na wymowę i 

intonację.  

Rozwiązanie: 
richtig  2, 4, 6, 7    falsch  1, 3, 5 

podręcznik,  
zadanie 1, str. 108 
CD2 12 

Uczniowie przyglądają się ilustracjom, rozpoznają na nich osoby z poprzedniego zadania. Na 

podstawie rysunków zapisują w zeszycie przedmiotowym, jakie czynności wykonują dane osoby 

Rozwiązanie: 
 2. Marvin kommt zu spät in die Schule. 3. Jan fährt im Winter zur Schule mit dem Bus. 4. Marvin isst 
zu Mittag bei der Großmutter. 5. Marvin hat vom Onkel ein Rad bekommen. 6. Vanessa geht mit 
den Freundinnen in die Eisdiele. 

podręcznik,  
zadanie 2, str. 109 

Uczniowie jeszcze raz czytają wymienione w sekwencji gramatycznej zdania z ćwiczenia 1., 
zwracając uwagę na przypadek, w którym występują rzeczowniki po podanych przyimkach. 
Następnie uczniowie odpowiadają na pytanie, które pomaga im w sformułowaniu reguły 
gramatycznej. 

podręcznik, Grammatik 
1, str. 109 

Uczniowie rozwiązują ćwiczenia z materiałów ćwiczeniowych. 
 
Ćwiczenie 1 
Rozwiązanie: 1. zu, 2. aus, 3. von, 4. seit, 5. gegenüber, 6. Bei 
 
Ćwiczenie 2 
Rozwiązanie: 1. -em, -em, -r, 2. -er, -em, -er, -dem, 3. -er,-er 
 
Ćwiczenie 4 
Rozwiązanie: mit dem Bus, mit der Straßenbahn, mit dem Auto, mit dem Zug, mit dem Fahrrad, zu 
Fuß 
 
Ćwiczenie 5 
Rozwiązanie: verbringen: die Zeit, den Nachmittag, abholen: von der Schule, vom Kindergarten, 
bleiben: bei den Freunden, bis zum Abend  

materiały ćwiczeniowe, 
ćwiczenia 1-2, 
str. 71 
 
 
 
 
 
materiały ćwiczeniowe, 
ćwiczenia 4-5,  
str. 72 

Praca domowa 
Ćwiczenie 3 
Rozwiązanie: 1. einer, meiner, 2. dem, seiner, dem, 3. einem, ihrem, 4. der, einem, 5. der, unserer, 
einer, unserem, einer, 6. einer, ihrer, dem, der 

materiały ćwiczeniowe, 
ćwiczenie 3,  
str. 71 

 
Lekcja 2. 
 

Kroki lekcji Materiały 

Uczniowie przyglądają się planowi miasta i po polsku opowiadają, jakie obiekty się znajdują się w 

mieście. Następnie słuchają nagrania i notują w zeszycie przedmiotowym, gdzie znajdują się osoby 

w chwili rozmowy. 

Rozwiązanie: 
Alex  – Schwimmbad, Kevin  – Café gegenüber dem Bahnhof, Kim – Buchhandlung, Jasmin – zu 
Hause, gegenüber dem  Möbelhaus       

podręcznik,  
zadanie 4, str. 110 
CD2 13 

Uczniowie podają znaczenie wyrażeń oznaczających kierunki na podstawie ilustracji. Następnie, 
korzystając z planu z poprzedniego zadania, objaśniają, jaką drogą powinien pójść Alex do Kim, a 

podręcznik,  
zadanie 5, str. 111 



jaką Kim do Jasmin.  
Rozwiązanie: 
Alex zu Kevin: Er soll zuerst geradeaus gehen. Dann muss er nach rechts gehen. Kevin wartet im 
Café gegenüber dem Reisebüro. 
Kim zu Jasmin: Zuerst muss sie nach links gehen. Dann soll sie an der Post wieder nach 
links bis zum Möbelhaus. Da wohnt Jasmin in der Blumenstraße. 

Uczniowie pokazują na planie z zadania 4. drogę, jaką przebyła Anna. Następnie opisują ją w 
zeszycie przedmiotowym.  

podręcznik,  
zadanie 6, str. 111 

Uczniowie opisują w zeszycie przedmiotowym swoją drogę do szkoły i ze szkoły do domu. 
Uwzględniają przy tym wszystkie podane pytania.  

podręcznik,  
zadanie 7, str. 111 

Uczniowie rozwiązują ćwiczenia 6 i 7 z materiałów ćwiczeniowych. 
 
Ćwiczenie 6 
Rozwiązanie: 1. zur, 2. zum, 3. zur, 4. zum, 5. zu den, 6. zu 

materiały ćwiczeniowe, 
ćwiczenia 6-7, str. 72-73 

 
Na koniec uczniowie sprawdzają poprawność wykonywanych ćwiczeń. 
 

Uczniowie, którzy do tej pory nie rozwiązali udostępnionej na platformie epodręczniki 
Kartkówki 1 i Kartkówki 2 z zakresu użycia czasu Perfekt zobowiązani są niezwłocznie do 
wykonania poleconej pracy. Jeżeli pojawią się problemy techniczne, proszę o kontakt na 

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

Przypominam też o obowiązku wykonania quizu Testu 1 w aplikacji qizizz  
tym, którzy jeszcze testu nie wykonali. 

 
Wszystkie prace na temat czasu Perfekt (dział 4) uczniowie powinni zakończyć do 30 kwietnia. 

mailto:z.michalska@andryjanki.edu.pl
https://quizizz.com/join?gc=200523

