
Hallo! Wie geht’s? Ich hoffe, dir geht es Gut! Also los!  Mach mit! 

Krok 1. 
Przepisz do zeszytu temat lekcji oraz  zrób notatkę, która ułatwi ci zapamiętanie materiału. 

Heute ist ……,  der ……. März 2020 
Stunde 

Thema: Mein Haustier. Opowiadamy o zwierzątkach domowych. 

Czego się nauczysz? 
- poznasz nazwy zwierząt domowych  
- nauczysz się opowiadać o zwierzętach domowych 
- poznasz wyrażenia pomocą których wyrazisz chęć posiadania zwierzęcia 
 
Krok 2. 
To będzie ci potrzebne do zrozumienia lekcji:  

a) Powtórz zasadę odmiany rodzajnika nieokreślonego  w bierniku 

rodzajnik określony  
w Nominativ 
(mianownik) 

 rodzajnik 
nieokreślony  
w Akkusativ (biernik) 

der  einen 

die  eine 

das  ein 

die (l.m.)  xxx 

 

b) Przypomnij sobie znaczenie poznanych wcześniej czasowników – połącz je zgodnie ze 

znaczeniem: 

haben  mieć 

möchten  chcieć 

brauchen  potrzebować 

kaufen  kupić 

bekommen  dostać/ otrzymać 

 

Krok 3. 

Teraz poznamy nowe słówka 
Przepisz tą notatkę do zeszytu  
 

a) Haustiere – nazwy zwierząt domowych 

 
 
 
 



b) Zubehör für Haustiere – akcesoriów przydatnych dla zwierząt 

 
 

c) Poznajmy teraz czasowniki potrzebne do opowiadania o zwierzętach:  

spazieren  spacerować 
spazieren gehen  iść na spacer 
schlafen  (lange)  spać (długo) 
bellen  szczekać 
miauen  miałczeć 
trillern  świergotać 
fliegen  latać 
laufen  biegać 
Futter bekommen  dostać karmę 
Futter geben  dać karmę 
fressen  jeść (dotyczy tylko zwierząt – do człowieka: essen) 
einen Charakter haben  mieć charakterek 
liegen  leżeć 
streicheln  głaskać 
kaufen für ihn / für sie  kupować dla niego / dla niej 

d) Przećwicz te słówka - wykorzystaj w tym celu portal quizlet.com i zestaw fiszek: 

 
Krok 4. 
Połączmy te słówka w zdaniach i w dialogu: (zapisz w zeszycie) 

 Hast du  
ein Haustier? 

 

   

(+) Ja, ich habe ein Haustier.  
 

 (-) Nein, ich habe kein Haustier. 
 

Was für ein Haustier hast du?  Das ist aber schade!  
Und möchtest du ein Tier haben? 

                                                          

Ich habe die Katze.  (+) Ja, natürlich. (-)Nein. 
             

Was braucht die Katze?  Was für ein Haustier 
möchtest du haben? 

 

             
Eine Katze braucht  
einen Wassernpf,  
einen Futternapf und  
ein Katzenklo. 

 Ich möchte einen Hund 
haben. 

 

 



 Czy masz zwierzątko 
domowe? 

 

   

(+) Tak, mam zwierzątko.  
 

 (-) Nie, nie mam zwierzątka. 
 

Jakie zwierzątko masz?  A to szkoda 
Chciałbyś mieć zwierzątko? 

                                                          

Mam kota?  (+) Tak, oczywiście. (-)Nie. 
             

Czego potrzebuje kot?  A jakie zwierzątko chciałbyś mieć?  
             

Kot potrzebuje  miseczki do wody, miski na 
karmę i kuwetę. 

 Chciałbym mieć psa.  

 
a) Przećwicz te słówka - wykorzystaj w tym celu portal quizlet.com i zestaw fiszek: 

 
 
Krok 5. 
Jak zastosować w zdaniu biernik? (zapisz w zeszycie) 

rodzajnik określony w Nominativ(mianownik)  rodzajnik nieokreślony w Akkusativ (biernik) 

der  einen / keinen 

die  eine / keine 

das  ein/ kein 

die (l.m.)  xxx/ keine 

 

a) der Hund            
Hast du einen Hund?  
(+) Ja ich habe einen Hund. 
(-) Nein, ich habe keinen Hund. 
 

b) die Katze            
Hast du eine Katze?  
(+) Ja ich habe eine Katze. 
(-) Nein, ich habe keine Katze. 
 

c) das Kaninchen            
Hast du ein Kaninchen?  
(+) Ja ich habe ein Kaninchen. 
(-) Nein, ich habe kein Kaninchen. 
 

 d) die Fische            
Hast du xxx Fische?  
(+) Ja ich habe xxx Fische. 
(-) Nein, ich habe keine Fische. 

 

 

Przetłumacz zwroty z wykorzystaniem biernika: 

Was für ein Haustier hast du?                          …………………………………………….. 

Was braucht ein Papagei.                                 …………………………………………….. 

Ich möchte einen Kanarienvogel haben. ?    …………………………………………….. 

Ich kaufe mir ein Meerschweichen.            …………………………………………….. 

Teraz utwórz samodzielnie 4 podobne zdania z wykorzystanie słownictwa z ramek na początku lekcji. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

Następnie wykonaj ćwiczenia 1, 2,3,4, 5 w zeszycie ćwiczeń Kap.4 Lektion 1  



Krok 5. 

Posłuchajmy teraz przykładowych opisów zwierząt domowych – uważaj  - to zagadki – musisz 
się zorientować o jakie zwierzę chodzi. Otwórz podręcznik Kap.4 Lektion 1 i uzupełnij luki 
(zdania wpisz do zeszytu zaznaczając kolorem brakujące słowa). 
Jeżeli będziesz miał trudności ze zrozumieniem nagrania skorzystaj z poniższego zapisu 
nagrania (transkrypcji): 

 

Następnie wykonaj ćwiczenia 6,7,8  w zeszycie ćwiczeń Kap.4 Lektion 1  

Krok 6 
 
Zadanie  domowe 
1. Sprawdź, czy uzupełniłeś/-aś wszystkie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń (według wskazówek wyżej), a 
następnie wyślij zdjęcie wypełnionych ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń wyślij jako załącznik w 
odpowiednim miejscu na Classroom – to będzie potwierdzenie wykonania zadania 1 
 
 
2.  Napisz w zeszycie jako podsumowanie i praca domowa opis swojego zwierzątka lub wymarzonego 
zwierzątka -  min. 4- 5 zdań (możesz oczywiście więcej) - wykorzystaj zwroty podane w bieżącej lekcji  
- możesz też z tekstów w  „Kroku 5”. Wykonaj to według wzoru odpowiadając na pytania: 
 

a) Was für ein Haustier hast du? / Was für ein Haustier möchtest du haben? 
b) Wie heißt dein Tier? 
c) Was braucht dein Haustier? 
d) Was macht dein Tier? 

 
Przykład odpowiedzi: 

 
Ich habe eine Schildkröte. Sie heißt Molly.  Sie braucht ein Aquarium und Futter. Ich Kafue für sie viel 
Salat. Molly schläft viel und läuft viel in meinem Zimmer. (w moim pokoju). 
 
Zdjęcie zadania  wyślij jako załącznik w odpowiednim miejscu na Classroom – to będzie 
potwierdzenie wykonania zadania 2 
 
3.  Napisz w zeszycie dialog według wzoru „Krok 4”  
- wybierz 1 wersję  
- przygotuj z pamięci dialog – będziecie ze sobą prowadzić dialogi na kolejnej lekcji online 
 
Zdjęcie zadania  wyślij jako załącznik w odpowiednim miejscu na Classroom – to będzie 
potwierdzenie wykonania zadania 3 
 
 



4. Zadanie bonusowe dla chętnych: 
Przećwicz  słówka dodatkowe - wykorzystaj w tym celu portal quizlet.com i zestaw fiszek: 

 

Zdjęcie zadania  wyślij jako załącznik w odpowiednim miejscu na Classroom – to będzie 
potwierdzenie wykonania zadania 3 
 
 
 
Podziel sobie pracę  - masz czas do kolejnej lekcji online.  Viel Spass! 


	Teraz poznamy nowe słówka

