
Krok 1. 

Przepisz do zeszytu temat lekcji oraz zrób notatkę, która ułatwi ci przygotowanie się do 
kolejnej  lekcji online – video, na której przerobimy wspólnie ten materiał 

Heute ist …………………, der ……………… 2020 

Stunde 

Thema: Wie komme ich zur Schule? – część 3 – Jak dojdę do szkoły? 

Czego się nauczysz? 
 Utrwalisz nazwy miejsc i obiektów w mieście 
 Nauczysz się jak zrozumieć opis drogi do wybranego obiektu oraz samodzielnie 

udzielać takiej instrukcji 
 
Krok 2 

 
1. Powtórz słownictwo – obiekty w mieście oraz pytania o drogę 

 

die Apotheke apteka 

der Bahnhof dworzec 

die Bank bank 

das Kino kino 

der Park park 

die Post poczta 

die Schule szkoła 

der Supermarkt supermarket 

das Einkaufszentrum centrum handlowe 

das Krankenhaus szpital 

das Cafe kawiarnia 

die Konditorei cukiernia 

der Bäcker piekarnia 

die U-Bahnstation stacja metra 

die Tankstelle stacja benzynowa 

das Hotel hotel 

der Flughafen lotnisko 

Entschuldigung, wo ist hier eine 
Apotheke?   
 

przepraszam, gdzie tu jest apteka? 

Entschuldigung, gibt es eine Apotheke 
in der Nähe?   
 

przepraszam czy jest w pobliżu apteka? 

Entschuldigung, wie komme ich zur 
Apotheke?   
 

przepraszam  

 
Krok 3 
 
Jak opisać drogę do danego obiektu – wykonaj notatkę w zeszycie 
 

A) kierunki 



 
 
d) in die erste Straße links          – pierwsza w lewo 
e) in die zweite Straße rechts    – pierwsza w prawo 
 
 

B) kolejność 
zuerst    dann  danach    najpierw  później, potem 
 

C) wyrażenia 
Gehen Sie bitte …… proszę iść 
Geh ….. 
Fahren Sie bitte …… idź 
Fahr……………. jedź 
 
A teraz połączmy to wszystko  np. 
 

 Entschuldigung, wie komme ich zur Bank? 
 Zuerst gehen Sie geradeaus, dann links und danach bis zur Kreuzung. 

 
Otwórz podręcznik na str. 18 i przećwiczymy kilka schematów opisu 
 
Krok 4 
 
Przećwiczmy  nowe słówka i wyrażenia w zeszycie ćwiczeń – wykonaj zadania 1,2,3,4,6 na str. 22 
Kapitel 2 Lektion 3 
 
Krok 5 
Zadanie domowe 
 

1. Wykonaj starannie notatkę w zeszycie . 
2.  
3. Przećwicz  nowe słówka i wyrażenia na quizlett – wykonaj przynajmniej 3 aktywności 

https://quizlet.com/_8ytzjv?x=1qqt&i=1uldhk 

 
4. Napisz w zeszycie 4 mini-dialogi kierując się mapką w podręczniku str. 18. 

- stoisz przy dworcu na Leopoldstrasse.  
a) chcesz dojść do apteki 
b)  chcesz dojść do centrum handlowego 
c) chcesz dojść do supermarketu 
d) chcesz dojechać do szpitala 
Wykonaj jedno zdjęcie dialogów i załącz na Classroom przy zadaniu 3. 

https://quizlet.com/_8ytzjv?x=1qqt&i=1uldhk

