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TEMAT: Mein Körper. 

LICZBA GODZIN: 1 

CELE:  

• Uczeń poznaje nazwy części ciała w liczbie pojedynczej i mnogiej;  

• Potrafi poprawnie wypowiedzieć poznane nazwy części ciała i rozumie ich znaczenie;  

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. 46 

Uczniowie rozwijają sprawność czytania ze zrozumieniem. Czytają tekst i na jego podstawie łączą imiona (1-2) 
z odpowiednimi czynnościami (a-f).  

Rozwiązanie: 1. a, e, f, 2. b, c, d 

Zadanie 2 s. 47 

W zadaniu 2 uczniowie poznają nazwy części ciała w języku niemieckim poprzez łączenie ich z angielskimi 
odpowiednikami. Rozwiązanie w postaci słowniczka angielsko-niemieckiego zapisują w zeszycie 
przedmiotowym. Znajomość angielskich słów stanowi podstawę do wykonania zadania.  

Rozwiązanie 

hand – die Hand   ear – das Ohr     eye – das Auge   nose – die Nase   
hair – das Haar   mouth – der Mund foot – der Fuß   head – der Kopf    
arm – der Arm   leg – das Bein 

Zadanie 3 s. 47 

Uczniowie poznają liczbę mnogą nazw części ciała – wybierają odpowiedni liczebnik i mówią, co widzą na 
puzzlach w zadaniu 2. 

Rozwiązanie: 

zwei: Köpfe / Münder / Nasen / Körper; 
vier: Arme / Füβe / Beine / Ohren / Augen / Hände. 

Zadanie 4 s. 47 

Uczniowie słuchają nagrania nr 30/CD 1 i wskazują w zdaniach słowa zgodne z treścią rozmowy.  

Transkrypcja  

Leon:  Anja, ich möchte mein Körper-Puzzle legen. Hilfst du mir? Bitte, bitte, bitte! 
Anja:  Gut, Leon! Also: Zuerst kommt der Kopf.  
Leon:  Der Kopf? Hier ist er! 
Anja:  Super! Wir legen den Kopf dahin. Und was kommt jetzt?  
Leon:  Jetzt kommen die Arme. 
Anja:  Richtig, wir legen jetzt die Arme hin: den Arm rechts und den Arm links.  
Leon:  Guck mal, Anja! Hier sind die Beine.  
Anja:  Schön! Wir legen jetzt die Beine, ja? Wir legen das Bein rechts und das Bein links   
       hin. Und jetzt? Wo sind die Füße und die Hände?  
Leon:  Hier. 
Anja:  Du legst dann die Füße – den Fuß hierhin und den Fuß dahin. Und ich lege die Hände – die Hand hierhin 

und die Hand dahin. 
Leon:  Super!  
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Anja:  Na, der Körper ist fertig. Jetzt legst du das Puzzle noch einmal – allein. 
Leon:  Ja, jetzt kann ich das schon. 

Rozwiązanie: 

1. der Kopf, den Kopf 
2. die Arme, den Arm 
3. die Beine , die Beine, das Bein  
4. die Füße  
5. den Fuß  
6. die Hand 
 
Praca domowa – w celu utrwalenia poznanych nazw części ciała uczniowie rozwiązują zabawy Körper 
w aplikacji quizlet.  

UWAGA!!! Kartkówka !!! UWAGA!!! Kartkówka !!! UWAGA!!! Kartkówka !!! UWAGA!!! 

Uczniowie zobowiązani są do rozwiązania quizu w aplikacji kahoot jako podsumowanie tematów: 

− Essen und Trinken (jedzenie i picie) 

− Jahreszeiten und Monate (pory roku i miesiące) 

− das Wetter (pogoda) 

− Farben (kolory) 

− das Datum (data) 

Quiz dostępny jest pod linkiem  

https://kahoot.it/challenge/09087683?challenge-id=8dcb7be3-f2d8-4d86-8299-
bd02afa71c31_1588438407071 

Można też grać w aplikacji mobilnej - PIN do gry: 09087683 

Praca jest obowiązkowa, jej wynik będzie widoczny na moim koncie, więc nie trzeba nic odsyłać. 
Proszę tylko, abyście używali jako ników swoich imion. Kartkówka jest udostępniona do końca maja, 
można ją rozwiązywać wielokrotnie, a liczy się najwyższy wynik. 

Quiz zostanie oceniony na stopień. 

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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