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

 
Heute ist …….., der ……………………. 2020 

Stunde 
Thema: Wie findest du das Hobby von Tina ? – utrwalamy tworzenie liczby mnogiej rzeczowników ( 

Czego się nauczysz? 
- utrwalisz sposoby tworzenia liczby mnogiej rzeczowników w języku niemieckim 
-nauczysz się wyrażać opinię na temat hobby innych osób  
 
Krok 2. 
To będzie ci potrzebne do zrozumienia lekcji – powtórz koniecznie nazwy rzeczowników poznanych 

na poprzednich lekcjach – utrwal również ich liczbę mnogą: 

der Anhänger,- der MP4-Player,- 

die Landkarte,-n der Laptop,-s 

das Reiseprospekt,-e der USB-Stick,-s 

das Buch,  ״ -er
 der Drucker,- 

das Computerspiel,-e der IPod,-s 

das Automodell, -e der Scanner,- 

das Flugzeugmodell, -e die Spielkonsole,-n 

das Foto,-s die DVD,-s 

die Modezeitschrift,-en die CD,-s 

die Computerzeitschrift, - en die Kamera,-s 

die Autozeitschrift, -en die Digitalkamera,-s 

der Ball,  ״ -e die Stereoanlage,-n 

der Fußball, ״   -e das Notebook,-s 

die Postkarte,-n das Handy,-s 

das Autogramm,-e das Computerspiel,-e 

der Ohrring, -e das Smartphone,-s 

das Heft,-e das Tablet,-s 

 das IPhone,-s 

 das IPad,-s 

 
Krok 3. 
Przesłuchaj dla utrwalenia nagranie  do zadania 2 str. 18  w podręczniku. Rozwiąznia zapisz w 

zeszycie. Sprawdzimy na kolejnej lekcji online. MP 3 znajdziesz na płycie lub jako załącznik na 

Classroom. 

 

 



Krok 4. 
Zapoznajmy się teraz z nowymi słówkami, które wystąpią w tej lekcji: 

Wie findest du ……..? Co sądzisz o …..? 

Ich finde das Hobby von Anna ……. Sądze, że hobby Ani jest …….. 

das Hobby von Peter hobby Piotrka 

Peters Hobby hobby Piotrka 

interessant interesujące 

super super 

lustig wesołe 

toll wsaniałe 

altmodisch staromodne 

langweilig nudne 

schrecklich okropne 

nich besonders nie szczególne 

 

Krok 5. 
A teraz wykorzystajmy nowe słówka – potrzebne ci będą wyrażenia: 

Wie findest du ……..? Co sądzisz o …..? 

Ich finde das Hobby von Anna ……. Sądze, że hobby Ani jest …….. 

 

 

Minidialog 1. 

 Ich sammle die Automodelle. Wie findest du mein Hobby? 

 Ich finde dein Hobby interessant  

 

 

 

Minidialog 2. 

 Anja sammelt die Autogramme. Wie findest du das Hobby von Anja?  

 Ich finde das Hobby von Anja super  

 

 

 



Minidialog 3. 

 Was sammelst du ?                                             

 Ich sammle die Postkarten                          

Wie viele Postkarten hast du schon?      

Ich habe 300 Postkarten.                           

                                                                    Ich finde dein Hobby langweilig  

 

Poćwiczmy wspólnie tworzenie rozmówek. Wybierzcie dobie przykładowe rzeczowniki w liczbie 

mnogiej 

 
Krok 6. 

Teraz przećwiczymy wszystko w zeszycie ćwiczeń – zad. 5,6,7 str. 22 
 
Krok 7. 
Zadanie  domowe 
 
1.Przećwicz nowe dialogi, naucz się przykładowych wersji Minidialog 1,2,3 na pamięć.   

2. Przećwicz nowe słówka, naucz się ich na pamięć. Skorzystaj z portalu quizlett – wykonaj 

przynajmniej 3 aktywności. 

https://quizlet.com/_8z205s?x=1qqt&i=1uldhk 

2.Napisz w zeszycie 3 przykładowe dialogi według „Kroku 5” (z każdo przykładu po jednym). 
 
3. Wykonaj notatkę (w zeszycie)  na wpis na forum internetowym  w której przedstawisz się  w kilku 
zdaniach odpowiadając na pytania: 
- Wer bist du? 
- Wie alt bist du? 
- Woher bist du? 
- Wo wohnst du? 
- Was magst du? 
- Was machst du gern? 
- Was sammelst du? 
 
Na koniec wpisu zadaj 2-3 pytania do czytelnika wpisu (Co lubi? Co robi chętnie? Co zbiera) Pamiętaj 
o zastosowaniu struktury pytania i 2 os.liczby pojedynczej w tych pytaniach. 
 
 
Masz czas do kolejnej lekcji online – nie wysyłaj tego zadania – sprawdzimy je wspólnie na lekcji 

online: 

a) dialogi przedstawimy ustnie z pamięci 

b) zadania pisemne będziemy odczytywać 

 
 
Miłej pracy – podziel sobie materiał, powtórki i naukę! 

https://quizlet.com/_8z205s?x=1qqt&i=1uldhk
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