
Thema: Wie sieht dein Alltag aus?- jak wygląda Twój dzień? 

Cele lekcji:  

Uczeń : 

-opowiada o swoim dniu powszednim 

- zna i stosuje w zdaniach wybrane czasowniki nieregularne i rozdzielnie złożone 

 

Materiał dydaktyczny: 

-podręcznik „Welttour Deutsch” , str. 69 

 

W tej lekcji powtórzysz czasowniki określające przebieg dnia oraz nauczysz się kolejnych 

czasowników nieregularnych. Przepisz sobie  notatki do zeszytu , naucz się słówek i zrób pracę 

domową, która będzie na ocenę. 

Czasowniki określające przebieg dnia są w ćw. 5 str. 69. Poniżej wypisałam te czasowniki i podałam 

tłumaczenie. Większość czasowników z listy już znacie.  

aufwachen-budzić się (czasownik rozdzielnie złożony) 

das Bett machen- posłać łóżko 

sich waschen- myć się 

sich anziehen- (czasownik rozdzielnie złożony) 

frühstücken- jeść śniadanie 

sich die Zähne putzen- myć zęby 

fahren-jechać 

mit dem Bus zur Schule fahren- jechać autobusem do szkoły 

mit dem Fahrrad zur Schule fahren- jechać rowerem do szkoły 

zu Fuß zur Schule gehen- iść do szkoły pieszo 

in der Schule sein- być w szkole 

nach Hause kommen- iść do domu 

essen- jeść 

zu Mittag essen- jeść obiad  

Hausaufgaben machen-robić pracę domową 



das Zimmer aufräumen- sprzątać pokój (czasownik rozdzielnie złożony) 

fernsehen- oglądać telewizję (czasownik rozdzielnie złożony) 

ein Buch lesen- czytać książkę 

Freunde treffen- spotykać przyjaciół 

Musik hören- słuchać muzyki 

zu Abend essen- jeść kolację 

müde sein-być zmęczonym 

duschen-brać prysznic 

baden-kąpać się 

ins Bett gehen-iść do łóżka 

schlafen- spać 

einschlafen-zasypiać (czasownik rozdzielnie złożony) 

 

W ćwiczeniu 5/69 na szarym polu znajduje się dodatkowe słownictwo dotyczące określenia godzin 

lub pór dnia. W tabelce wypisałam to słownictwo z tłumaczeniem 

 

um- o (np. um 7 Uhr- o siódmej godzinie)       

von…….. bis……….. -od…..do……. (von Montag bis Freitag- od poniedziałku do piątku, von 8 Uhr 

bis 12 Uhr- od 8 godziny do 12 godziny) 

dann=später- potem ,później 

am Nachmittag- po południu 

am Abend-wieczorem 

zum Schluss-na koniec 

 

Powtórzymy teraz konstrukcję zdania.  

Przypominam, że zdanie zazwyczaj zaczyna się od podmiotu (np. osoba, rzeczownik) i na drugim 

miejscu stawiamy czasownik w odmienionej formie.  

Np.  

Peter liest ein Buch.  (Piotr czyta książkę) 

Podmiot                 czasownik  

Ich komme  am Abend nach Hause zurück. (Wracam wieczorem do domu) 

Podmiot         czasownik 



Zdanie może zaczynać się również od innej części np. od określenia czasu. Czasownik w formie odmienionej 

również  znajduje się na drugim miejscu, a tuż po czasowniku osoba . 

Np.  

Um 6 Uhr stehe ich auf. – O 6 wstaję.    

Określenie czasu     czasownik           osoba 

 

 Am Abend komme ich nach Hause zurück. (Wracam wieczorem do domu) 

Określenie czasu                  

                                              czasownik             osoba 

 

Zapoznaj się z odmianą  czasowników nieregularnych z tabelce w podręczniku str. 69.  

 

PRACA DOMOWA 

Napisz o swoim dniu powszednim (ok. 12 zdań), wykorzystując słówka z lekcji i pamiętaj o prawidłowej 

konstrukcji zdania. Czasownik ma zawsze być na 2. miejscu w formie odmienionej. Zdjęcie pracy domowej 

prześlij mi na pocztę:anna.prokurat@onet.pl, na 04.05.2020 r.  


