
Thema: Mein Alltag- Mój dzień powszedni. 

Scenariusz lekcji na bieżący tydzień: od 20.04 do 27.04. 

Cele lekcji: 

-powtórzysz sposoby określania czasu. 

-poznasz pojęcie : czasowniki rozdzielnie złożone oraz ich przykłady 

- poznasz czynności dnia 

 

materiały dydaktyczne:  

-podręcznik „Welttour Deutsch”, str. 67 

- ćwiczenia w aplikacji AppsLearning 

 

Przygotowałam kolejny scenariusz lekcji, z którym trzeba się zapoznać i przepisać notatki do 

zeszytu(ewentualnie wydrukować i wkleić,to co na czerwono i na niebiesko), nauczyć się nowego 

słownictwa i nowych zagadnień gramatycznych. 

 

1. Jako powtórzenie do określania godzin, proszę zrobić te oto 3 krótkie ćwiczenia w aplikacji 

AppsLearning. Linki podaję poniżej: 

 

Ćw. 1 -https://learningapps.org/7315269 

Ćw. 2- https://learningapps.org/7314971 

Ćw. 3- https://learningapps.org/4568446 

 

2. Przeczytaj tekst  z podręcznika „Mein Alltag”,  ćw. 5 str. 67. W tekście pojawią nowe 

słówka, które podaję poniżej: 

mein Alltag-mój powszedni dzień 
aufstehen- wstawać 
frühstücken- jeść śniadanie 

um- o (dotyczy godzin, np. um 7 Uhr- o godzinie siódmej) 

den Hund ausführen- wyprowadzać psa.  

fahren-jechać 
zur Schule fahren- jechać do szkoły 

mit dem Fahrrad fahren- jechać rowerem 

 

Unterricht- lekcja 

kommen-przychodzić 
zu Mittag essen- jeść obiad 



Hausaufgaben machen- robić pracę domową 
danach-potem 

aufräumen- sprzątać 
müde- zmęczony 

fernsehen-oglądać telewizję. 
ins Bett gehen-iść do łóżka 
 

W tekście występują czasowniki rozdzielnie złożone. Dla nas to jest nowe zagadnienie gramatyczne, 

które jest dość ważne. Wyjaśnienie dotyczące czasowników rozdzielnie złożonych jest podane w 

podręczniku na str. 67.  

Czasowniki rozdzielnie złożone  to czasowniki z małym słówkiem zaraz przed nimi 

(przedrostek). Przedrostek  podczas odmiany czasownika oddziela się od niego i 

idzie na koniec zdania: 

Oto przykład zdania z czasownikiem rozdzielnie złożonym: 

                    einkaufen-robić zakupy. 

przedrostek 

  

Przedrostek ein-w zdaniu rozdziela się i idzie na koniec zdania. 

 Ania robi zakupy w sklepie. 

Dzięki tym przedrostkom można stworzyć czasownik o zupełnie innym znaczeniu! 

Nie wierzysz? 

Na pewno znasz czasownik “sehen”. Jeśli dodasz do niego słówko “fern” to 

powstanie “fernsehen”: fern + sehen = fernsehen 

„sehen” oznacza widzieć, a „fernsehen” oglądać telewizję – dzięki przedrostkowi 

„fern”lub „kaufen”-kupować, a jak dodamy przedrostek „ein” zmienia nam się 
znaczenie i „einkaufen” oznacza „robić zakupy”. Sprytnie prawda?  



“Ich kaufe in diesem Laden ein”. (“ein-” to jeden z przedrostków, które się 
rozdzielają, więc jest na końcu zdania) 

 

Przedrostki, które rozdzielają się w zdaniu to: ab-, an-, auf-, aus- bei-, ein-, fest-, 

mit-, nach-, stat-, teil-, vor-, weg-, zu-, zurück-, zusammen- 

Przykłady czasowników rozdzielnie złożonych, w których przedrostki 

oddzielają się: 

- abfahren-odjeżdżać 

- ankommen- przybywać 

- aufstehen- wstawać 

- ausführen- wyprowadzać 

- einschlafen- zasypiać 

-fernsehen-oglądać telewizję 

-teilnehmen-brać udział 

-zurückkommen-wracać  

 

Zapiszmy kilka zdań z czasownikami rozdzielnie złożonym, które wystąpiły w 

tekście. 

1. aufstehen-wstawać. 
Ich stehe täglich um 6 Uhr auf. Wstaję codziennie o 6 godzinie. 

 

2. ausführen- wyprowadzać. 
Ich führe meinen Hund um 6.50 aus. Wyprowadzam psa  o 6.50. 

 

3. fernsehen- oglądać telewizję. 
 

Wir sehen am Nachmittag fern. Ogladamy po południu telewizje. 

 

4. aufräumen- sprzątać. 

Monika räumt das Zimmer auf. – Monika sprząta pokój. 



 

Na dziennik wyślę Wam do tego zagadnienia 2 ćwiczenia gramatyczne, które 

trzeba zrobić  i odesłać na pocztę.  


