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TEMAT: Möbel zu Hause. 

LICZBA GODZIN: 1 

CELE:  

• Uczeń poznaje nazwy niektórych mebli: der Schreibtisch / der Kleiderschrank / der Stuhl / das 
Bücherregal / der Sessel;  

• poznaje i stosuje w wypowiedzi zwroty określające położenie: rechts / links / in der Ecke / in 
der Mitte / daneben;  

• określa położenie mebli w pokoju;  

• opisuje (pisemnie i ustnie) pokój, używając poznanych słów i zwrotów.;  

Do opracowania lekcji uczniowie korzystają z podręcznika Mach mit 2 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. 74 

W zadaniu 1 uczniowie poznają nazwy kilku mebli, przyporządkowując zdania do ilustracji. Rozwiązanie zapisują 

w zeszycie przedmiotowym. Uczniowie dopasowują zdania do ilustracji dzięki przedstawionym kolorom 

i jednocześnie odgadują znaczenie nazw mebli. Na koniec zapisują też tłumaczenie nowych słów.  

Rozwiązanie: A.5; B.4; C.3; D.2; E.1 

Zadanie 2 s. 74 

Uczniowie rozwijają sprawność czytania ze zrozumieniem. Czytają tekst, a następnie wskazują, które z podanych 

informacji zostały w nim zawarte.  

Rozwiązanie: 

Ja – Moritz hat in seinem Zimmer ein Bücherregal…; Moritz hat in seinem Zimmer einen Basketballkorb. 

Nein – Auf dem Schreibtisch liegen meist alle Bücher von Moritz. 

Zadanie 3 s. 75 

Na podstawie tekstu i ilustracji z zadania 2 uczniowie dopasowują piktogramy do odpowiednich wyrażeń, 

opisujących położenie czegoś lub kogoś. W ten sposób poznają znaczenie tych wyrażeń. Nowe słownictwo 

zapisują w zeszycie wraz z polskim tłumaczeniem. 

Rozwiązanie: A.3; B.1; C.2; D.4 

Zadanie 4 s. 75 

Uczniowie słuchają nagrania nr 8/CD 2 i na jego podstawie wskazują, co i gdzie stoi w pokoju Laury. 

Transkrypcja 

A: Laura! Ist dein Zimmer groß? 

Laura: Ja. Ich habe hier viel Platz für meine Sachen. Links stehen mein Bett und mein Kleiderschrank. Rechts sind 

mein Bücherregal und mein Schreibtisch. Hier steht auch noch ein Stuhl. In der Ecke habe ich eine Lampe. Ich habe 

auch einen Teppich. Der Teppich ist klein und  liegt in der Mitte. 

Rozwiązanie: links: Bett und Kleiderschrank; rechts: Bücherregal, Schreibtisch und Stuhl; in der Ecke: Lampe; in 

der Mitte: Teppich 
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Zadanie 5 s. 75 

Na podstawie ilustracji z zadania 4 uczniowie opisują pokój Laury. 

Dodatkowo każdy uczeń może wykonać ilustrację przedstawiającą opisywany pokój.  

Praca domowa – w celu utrwalenia poznanych nazw mebli uczniowie rozwiązują quiz Möbel w aplikacji quizizz 

lub  otwierają stronę www joinmyquiz.com i podają kod  3 3 3 3 9 0 1 .  

W celu utrwalenia poznanych nazw budynków i pomieszczeń z poprzedniej lekcji uczniowie rozwiązują zabawy 

Haus w aplikacji quizlet.  

Zapraszam do zabawy i powodzenia! 

W razie problemów technicznych lub pytań proszę o kontakt mailowy na adres: 

z.michalska@andryjanki.edu.pl 
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