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Wstęp
prima to kurs języka niemieckiego adresowany do uczniów gimnazjum rozpoczynających naukę
języka niemieckiego od podstaw. Kurs składa się z trzech części i przygotowuje do polskiego egzaminu
gimnazjalnego z języka niemieckiego oraz egzaminów językowych Fit in Deutsch 1 i Fit in Deutsch 2.
Części 1. odpowiada poziomowi A1 wg skali biegłości językowej ESOKJ, część 2. – poziomowi A1+, a 3. −
poziomowi A2. Kurs prima przeznaczony jest do realizacji przy dwóch lub trzech godzinach nauki języka
tygodniowo.
Kurs prima konsekwentnie zachęca do podejmowania działań językowych, zawiera jasno sformułowane
cele dydaktyczne, proponuje różne strategie uczenia się i podkreśla ich rolę. Uczniowie samodzielnie
rozpoznają reguły gramatyczne, dzięki czemu przyzwyczajają się do myślenia o języku jako o regularnym
systemie, budując w ten sposób swoją świadomość językową. Struktury gramatyczne zaprezentowano
w sposób praktyczny – pokazano ich zastosowanie w różnych kontekstach sytuacyjnych.
Kurs prima skierowany jest w dużym stopniu do uczniów, którzy poznali już jakiś język obcy (np. angielski)
i zebrali doświadczenia związane z jego nauką, poznali gramatykę i słownictwo, zdobyli nowe umiejętności
i wypracowali strategie uczenia się. Kurs prima pogłębia tę wiedzę w następujący sposób:
n ułatwia świadome przyswajanie gramatyki;
n wskazuje podobieństwa leksykalne języków angielskiego i niemieckiego;
n w każdym rozdziale podręcznika proponuje strategie uczenia się pomocne w przyswajaniu języka
niemieckiego. Wskazówki sformułowane prostym językiem i wyjaśnione za pomocą ilustracji odwołują
się do materiału z poszczególnych rozdziałów.
1. Komponenty kursu prima
Podręcznik prima A1 – klasa 1 składa się z dziewięciu rozdziałów (każdy z nich odpowiada innemu
zagadnieniu tematycznemu), dodatkowych dwóch rozdziałów powtórzeniowych: Kleine Pause (po
pierwszych czterech rozdziałach) i Große Pause (po następnych pięciu) oraz słowniczka niemieckopolskiego. Każdy rozdział podręcznika ma osiem stron. Pierwsza spełnia kilka funkcji: wprowadza uczniów
w tematykę danego rozdziału, wywołuje i wspiera skojarzenia, wzbudzając w uczniach zainteresowanie
wprowadzanymi treściami. Odbywa się to zwykle dzięki zebraniu podstawowego słownictwa oraz
zamieszczeniu zdjęć przedstawiających typowe sytuacje komunikacyjne związane z danym obszarem
tematycznym. Zdjęcia przedstawiają coś dobrze znanego wszystkim nastolatkom bez względu
na kraj, z którego pochodzą (np. czynności wykonywane o poranku). Oswajają również z typową
niemieckojęzyczną rzeczywistością, informując o sposobach powitań, wyposażeniu klasy, hobby itd. Na
pierwszej stronie rozdziału, w górnym prawym rogu, zamieszczono ramkę W tym rozdziale nauczysz
się zawierającą informacje o najważniejszych umiejętnościach językowych, które uczeń nabędzie po
przerobieniu materiału z danego rozdziału. Dzięki nim proces uczenia się staje się bardziej przejrzysty, co
pozwala uczniom na coraz większą samodzielność w nauce języka. Pierwszą stronę – już po przerobieniu
całego rozdziału – można traktować jako podsumowanie materiału z tego rozdziału.
Kolejne sześć stron rozdziału zawiera materiał dopasowany do progresji gramatycznej i leksykalnej
oraz przypisany konkretnym kontekstom komunikacyjnym Zamieszczono tu dialogi, zadania
rozwijające sprawności rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania ze zrozumieniem i pisania, zadania
komunikacyjne, bodźce zachęcające do podejmowania działań językowych, ćwiczenia fonetyczne,
piosenki, utwory rapowane, gry, zagadki oraz wiele zadań gramatycznych i leksykalnych. Zgodnie
z założeniami Europejskiego portfolio językowego kurs prima zachęca również do gromadzenia tekstów
własnego autorstwa. W poszczególnych rozdziałach podręcznika zamieszczono aktualne informacje

4

1

1

Wste˛p
dotyczące realiów i kultury krajów niemieckojęzycznych (zielone ramki Land und Leute). Ponieważ
w początkowej fazie nauki uczniowie słabo znają język, wiele zagadnień dotyczących życia w krajach
niemieckojęzycznych wyjaśnia się im w języku polskim. W kolejnych rozdziałach zachęca się ich do
samodzielnego odkrywania stylu życia rówieśników w Niemczech, Austrii i Szwajcarii.
Jeśli teksty zamieszczone w ramkach Land und Leute służą do rozwijania sprawności czytania ze
zrozumieniem, nie przetłumaczono ich na język polski. Nowe struktury ułatwiające uczniom poprawne
wykonanie zadań zebrano w pomarańczowych ramkach Denk nach. Puste miejsca pomagają uczniom
samodzielnie odkryć reguły gramatyczne. Ten rodzaj samodzielnej pracy wspiera ich aktywność oraz
prowadzi do lepszego zapamiętywania i efektywniejszego wykorzystywania struktur gramatycznych
w sytuacjach komunikacyjnych.
W poszczególnych rozdziałach podręcznika zaproponowano również skuteczne strategie uczenia się
(żółte ramki Lernen lernen). W tych miejscach uczniowie znajdą wskazówki ułatwiające przyswojenie
zaprezentowanego materiału. Zawarte w ramkach informacje o strategiach uczenia się dotyczą
tematyki danego rozdziału i umożliwiają uczniom wypróbowanie ich na konkretnym materiale. Wiele
zaproponowanych strategii objaśniono z wykorzystaniem materiału wizualnego, dzięki czemu uczniom
łatwiej je samodzielnie przyswoić. Jednak w początkowej fazie nauki języka zaleca się tłumaczenie zawartych
w nich wskazówek na język polski, co uwzględniono w kursie prima. Wraz z rozwojem kompetencji
językowej można coraz częściej wyjaśniać uczniom strategie w języku niemieckim. W poszczególnych
rozdziałach podręcznika prima zamieszczono również zadania (wyróżnione odpowiednim piktogramem),
z którymi uczeń będzie musiał się zmierzyć podczas egzaminu gimnazjalnego.
Ostatnia strona każdego rozdziału – Potraﬁę − zawiera informacje o celach, które osiągnięto po
zrealizowaniu materiału oraz podsumowanie zagadnień gramatycznych (w formie tabeli).
Rozdziały powtórzeniowe − Kleine Pause i Große Pause − to przyjazna dla ucznia dodatkowa propozycja
powtórzenia materiału i poszerzenia zdobytej wiedzy z wykorzystaniem elementów zabawy. Składają
się one z części: Gry, zabawy, projekty oraz Egzamin gimnazjalny, z których druga zawiera zadania
opracowane według standardów polskiego egzaminu gimnazjalnego z języka obcego.
Słowniczek niemiecko-polski znajduje się na końcu podręcznika i zawiera słownictwo z całej książki.
Wszystkie słówka i zwroty przetłumaczono na język polski. Przy każdym rzeczowniku podano rodzajnik
i formę liczby mnogiej. Przy rzeczownikach z rzadko używaną lub nieużywaną formą liczby mnogiej
zamieszczono określenie „nur Sg.”. Rzeczowniki z informacją „nur Pl.” nie występują lub rzadko występują
w liczbie pojedynczej. Umieszczenie rodzajnika w nawiasie oznacza, że dany rzeczownik zazwyczaj
występuje bez niego. Przy czasownikach mocnych i nieregularnych podano formy bezokolicznika
i trzeciej osoby liczby pojedynczej. Przedrostki czasowników rozdzielnie złożonych zaznaczono kursywą.
Symbolami „ . ” lub „_” wyróżniono akcenty wyrazowe i oznaczono odpowiednio: samogłoski krótkie
symbolem „ .”, a długie „_”.
Potraﬁę to ostatnia strona rozdziału, która stanowi podsumowanie materiału. Pomaga uczniom
w systematycznej ocenie własnych osiągnięć i samodzielnym przyswajaniu nowego materiału, który
zaprezentowano w rozdziale. Zawarte tu zagadnienia odnoszą się do ramki W tym rozdziale nauczysz się
zamieszczonej na stronie wprowadzającej do rozdziału. Na ostatniej stronie rozdziału zebrano zagadnienia
gramatyczne w formie tabeli.
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Zeszyt ćwiczeń prima A1 z płytą audio – klasa 1 zawiera materiał uzupełniający do podręcznika. Prawie
nie różni się od niego budową, a numery ćwiczeń odpowiadają zadaniom w podręczniku. Każdy rozdział
składa się z ośmiu stron:
n strony 1–5 – zawierają ćwiczenia utrwalające materiał z podręcznika. Wykonując poszczególne ćwiczenia,
uczniowie rozwijają sprawności rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania ze zrozumieniem i pisania;
n Fitnesscenter Deutsch – szósta strona rozdziału zawiera dodatkowe propozycje zabaw językowych
oraz ćwiczenia rozwijające umiejętności rozumienia ze słuchu lub czytania ze zrozumieniem. Na
niej zamieszczono części: Hörstudio i Meine Ecke albo Leseecke i Meine Ecke. Nie odnoszą się one
do konkretnego materiału z podręcznika. Ich główną rolą jest wspieranie indywidualizacji procesu
nauczania;
n Einen Schritt weiter – Was kann ich jetzt? – materiał zamieszczony na siódmej stronie zachęca
uczniów do sprawdzania własnej wiedzy, a także do samooceny. Dzięki niemu mogą sprawdzić swoje
umiejętności, dostrzec ewentualne braki i uświadomić sobie, co już potraﬁą;
n Deine Wörter – na ostatniej stronie zebrano słownictwo z danego rozdziału w kolejności jego
pojawiania się w zeszycie ćwiczeń. Puste miejsca należy uzupełnić polskimi odpowiednikami. Na
końcu listy słówek znajdują się wykropkowane pola, w które uczniowie mogą wpisywać dodatkowe
słówka i zwroty, które uważają za ważne. Zwykle pojawiają się one podczas realizacji projektów albo
pisania własnych tekstów, gdy uczniom zabraknie słowa np. na nazwanie swojego hobby czy ważnego
szkolnego przedmiotu.
Na końcu zeszytu ćwiczeń zebrano struktury gramatyczne, które pojawiły się w pierwszej części kursu
prima. Wyjaśniono je bardzo przejrzyście za pomocą przykładowych zdań, w których ich użyto, tabeli
oraz rysunków. Dla uczniów Przegląd gramatyki odgrywa rolę podręcznego kompendium wiedzy
gramatycznej.
Do zeszytu ćwiczeń dołączono płytę, która zawiera ćwiczenia fonetyczne, dialogi oraz teksty rozwijające
sprawność rozumienia ze słuchu.
Zeszyt testów prima A1 – klasa 1 zawiera trzy rodzaje testów obejmujące materiał z podręcznika
i zeszytu ćwiczeń prima A1 – klasa 1: dziewięć testów do każdego rozdziału, cztery testy zbiorcze
dotyczące zagadnień z dwóch rozdziałów oraz test modelowy do egzaminu Fit in Deutsch 1 sprawdzający
przyswojenie materiału z wszystkich rozdziałów pierwszej części kursu prima. W poszczególne testy
wkomponowano zadania egzaminu gimnazjalnego. Na końcu książki zamieszczono dwa zestawy arkuszy
egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego, zapis nagranych tekstów oraz rozwiązania do wszystkich
zadań. Wszystkie testy odpowiadają założeniom ESOKJ. Do Zeszytu testów prima A1 – klasa 1 dołączono
płytę z nagraniami do wszystkich zadań doskonalących sprawność rozumienia ze słuchu.
Poradnik metodyczny prima A1 z płytą audio – klasa 1 zawiera komentarze dydaktyczno-metodyczne
do każdego rozdziału podręcznika. Pomagają one nauczycielom sprawnie prowadzić zajęcia, a także
poznać założenia kursu prima. Poradnik metodyczny zawiera również:
n rozkład materiału zawierający informacje o zagadnieniach z poszczególnych jednostek lekcyjnych,
liczbie godzin lekcyjnych, celach komunikacyjnych, kompetencji leksykalnej i gramatycznej, rozwijaniu
umiejętności uczenia się, kompetencji socjokulturowej i fonologicznej;
n propozycje gier dydaktycznych;
n informacje dotyczące realiów i kultury kraju docelowego;
n dyktanda;
n materiały do kopiowania;
n zapis nagranych tekstów, które nie znalazły się w podręczniku i zeszycie ćwiczeń;
n rozwiązania zadań i ćwiczeń z podręcznika i zeszytu ćwiczeń.
6
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Do poradnika metodycznego dołączono płytę z nagraniami do podręcznika. Zawiera ona ćwiczenia
fonetyczne, dialogi oraz teksty do rozumienia ze słuchu.
Na stronie internetowej www.cornelsen.de znajdują się dodatkowe materiały do kursu prima.
2. Koncepcja kursu prima – założenia dydaktyczno-metodyczne
Kurs prima uwzględnia następujące założenia dydaktyczno-metodyczne:
n Prymat języka mówionego nad pisanym. W procesie dydaktycznym szczególną uwagę zwraca się
na język mówiony, aktywnie wykorzystywany przez uczniów podczas samodzielnej pracy lub pracy
w grupach;
n Rozwijanie komunikacyjnej kompetencji językowej w języku niemieckim pojmowanej jako część
składowa ogólnej kompetencji komunikacyjnej poszczególnych uczestników procesu dydaktycznego;
n Regularny trening umiejętności komunikacyjnych podparty świadomym rozwijaniem kompetencji
leksykalnej, gramatycznej i fonetycznej będących swoistym fundamentem podejmowanych działań
językowych;
n Przejmowanie odpowiedzialności za proces kształcenia językowego oraz rozwijanie umiejętności
wypracowywania i aktywnego wykorzystywania nowych strategii uczenia się.
Fonetyka, rytm i intonacja
Poprawna wymowa, wyczucie rytmu i właściwa intonacja są podstawą efektywnej komunikacji.
Niepoprawiane w początkowej fazie nauki języka błędy mogą się utrwalać i powracać na wyższych
poziomach zaawansowania. Kurs prima już od samego początku nauki zapewnia systematyczny
trening wymowy. Ćwiczenia rozwijające sprawność mówienia uwrażliwiają uczniów na specyﬁkę rytmiki
niemieckich słów i wyrażeń oraz oswajają z melodią zdań. Ćwiczenia fonetyczne i intonacyjne pojawiają się
w każdym rozdziale kursu, wkomponowując się w jego progresję leksykalno-gramatyczną.
Tematyka i słownictwo
Tematyka i słownictwo odpowiadają zainteresowaniom młodzieży w wieku 13−16 lat. Punktem
wyjścia do wyboru zagadnień były młodzieżowy styl życia, upodobania nastolatków oraz ich sposób
postrzegania świata. Słownictwo odpowiada założeniom ESOKJ i uwzględnia standardy polskiego
egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego oraz egzaminów językowych Fit in Deutsch 1 oraz Fit
in Deutsch 2. Progresja leksykalna − zaproponowana w kursie prima − sprzyja szybkiemu rozwijaniu
językowej kompetencji komunikacyjnej. Przyswojenie wyrażeń i zwrotów wykraczających strukturą
gramatyczną poza realizowany poziom ma na celu przyspieszenie prób podejmowania konkretnych
działań językowych. Aktywne słownictwo powtarza się cyklicznie we wszystkich częściach kursu.
Gramatyka
Gramatyka w kursie prima pojmowana jako swoisty środek wspierający rozwijanie kompetencji
komunikacyjnych odwołuje się w swej progresji do założeń ESOKJ.
Nowe zagadnienia gramatyczne uczniowie przyswajają dwojako: przez świadome rozpoznawanie
nowych struktur i przez ich aktywne wykorzystanie w realnej komunikacji ustnej i pisemnej. Struktury
gramatyczne ćwiczą, wykorzystując je w praktyce. Proponowany model wspiera wyrabianie u uczniów
wyczucia językowego wspierającego szybki rozwój kompetencji komunikacyjnej. Ciekawe ćwiczenia
pisemne i ustne – wiele z nich ma charakter zabaw dydaktycznych – zachęcają do nauki gramatyki języka
niemieckiego. Celem ich wszystkich jest świadomy rozwój kompetencji gramatycznej warunkującej
efektywność dalszej nauki języka. Gramatykę w serii prima powtarza się regularnie i cyklicznie we
wszystkich tomach kursu.
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Rozwijanie czterech sprawności: słuchania – mówienia – czytania – pisania
Kurs prima wspiera systematyczny rozwój wszystkich sprawności językowych: słuchania – mówienia
– czytania – pisania. Szczególny nacisk kładzie na sprawności rozumienia ze słuchu oraz mówienia.
Proponuje wiele ćwiczeń rozwijających umiejętność rozumienia globalnego, selektywnego
i szczegółowego. Utwory rapowane, piosenki i wiersze uwrażliwiają uczniów na brzmienie języka
niemieckiego oraz docierają do ich sfery emocjonalnej.
Rozwijanie sprawności mówienia odgrywa podstawową rolę. Dzięki wprowadzeniu licznych dialogów,
wywiadów, opisów i gier słownych zachęca się młodzież do rozmawiania z rówieśnikami w języku
docelowym.
W pierwszej fazie nauki języka rozwijanie sprawności rozumienia tekstów pisanych nie odgrywa wielkiego
znaczenia, jednak kurs prima już od pierwszego rozdziału wprowadza krótkie teksty do czytania,
proponując również strategie czytania ze zrozumieniem. Zachęcają one uczniów do pracy z tekstem
pisanym, zapewniając im poczucie sukcesu i ośmielając do sięgania po dłuższe lektury.
Na początku nauki pisanie odgrywa rolę drugorzędną wobec umiejętności efektywnej komunikacji ustnej.
Jednak kurs prima już od początku nauki języka zachęca uczniów do pisania krótkich tekstów na każdy
z tematów egzaminacyjnych i gromadzenia ich w portfolio, co pozwoli udokumentować postępy w nauce
na poszczególnych poziomach zaawansowania (patrz także www.sprachenportfolio.ch).
Testy, sprawdziany i samoocena
Nauczyciele mają wiele możliwości sprawdzania postępów uczniów w nauce oraz powtórzenia z nimi
materiału. Każdy rozdział podręcznika kończy się listą celów, które uczniowie osiągnęli po przerobieniu
materiału. Razem z uczniami nauczyciel może przeanalizować to, co powinni już umieć. W zeszycie
ćwiczeń każdy rozdział kończy się testem do samooceny. Uczniowie muszą wykonać ćwiczenia
i zaznaczyć (odpowiednio), czy opanowali materiał bardzo dobrze/dobrze, czy muszą go jeszcze raz
powtórzyć. Nauczyciel ma do dyspozycji również rozdziały powtórzeniowe Kleine Pause (po czterech
rozdziałach) oraz Große Pause (po pięciu rozdziałach), które może z uczniami wykonać dodatkowo.
Zeszyt testów A1, stanowiący jeden z komponentów kursu prima, ułatwia nauczycielom ocenę
i dokumentację osiągnięć uczniów. Przekazywana im informacja zwrotna o postępach w nauce motywuje
ich do dalszego rozwijania umiejętności językowych.
Indywidualizacja procesu nauczania
W każdym rozdziale zeszytu ćwiczeń zamieszczono podrozdział Fitnesscenter Deutsch z częściami: Leseecke
i Meine Ecke lub Hörecke i Meine Ecke. Ich realizacja nie jest obowiązkowa, ułatwia jednak indywidualizację
procesu nauczania. Zdolniejsi uczniowie mogą doskonalić swoje umiejętności, pracując z dłuższymi tekstami
do czytania i słuchania (dopasowanymi do danego poziomu). Mniej zdolnym proponujemy wykonywanie
jedynie ćwiczeń powtórzeniowych z podrozdziału Einen Schritt weiter – Was kann ich jetzt?
W celu indywidualizacji procesu nauczania można także wykorzystać materiał zamieszczony w rozdziałach
powtórzeniowych Kleine Pause i Große Pause. Poradnik metodyczny zawiera komentarze dydaktyczno-metodyczne do poszczególnych rozdziałów, które wyjaśniają ćwiczenia przeznaczone do realizacji tego
procesu.
Realia i kultura, nauczanie międzykulturowe
Zdjęcia, dialogi i teksty zamieszczone w kursie prima ukazują implicite styl życia młodzieży w krajach
niemieckojęzycznych. Realia i kulturę w wymiarze faktograﬁcznym zaprezentowano explicite za pomocą
zielonych ramek Land und Leute. Zwraca się w nich szczególną uwagę na podobieństwa i różnice między
Niemcami, Austrią i niemieckojęzyczną Szwajcarią. Ponieważ uczniowie jeszcze słabo znają język, na
początku nauki wiele zagadnień wyjaśnia się w języku polskim.
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Wraz z realizacją materiału z kolejnych rozdziałów zachęca się uczniów do samodzielnego odkrywania
stylu życia rówieśników z krajów niemieckojęzycznych.
Praca projektowa
Podczas pracy w grupach uczniowie muszą radzić sobie z problemami, pokonywać przeszkody i − mimo
trudnych sytuacji − doprowadzać projekty do końca, co jest dla nich wyzwaniem.
Realizując projekty w grupach, uczniowie rozwijają swoje umiejętności społeczne. Natomiast nauczyciele
mają możliwość indywidualizacji procesu nauczania.
Efekty pracy w grupach można zaprezentować np. w formie kolaży, plakatów, tekstów własnego autorstwa
lub scenek dialogowych (napisanych lub wypowiedzianych).
Kurs prima proponuje projekty dopasowane do progresji i tematyki poszczególnych rozdziałów. Już
w pierwszym tomie zachęca do realizacji dwóch prostych projektów, a wraz z rozwojem kompetencji
językowej wprowadza tę formę pracy coraz częściej.
Gry, zabawy, projekty
Nauka języka obcego powinna sprawiać przyjemność. Uczniowie łatwiej przyswajają struktury leksykalne
i gramatyczne przez zabawę, dlatego kurs prima oferuje im wiele piosenek, energicznych utworów
rapowych, dowcipnych komiksów, zabawnych gier, zagadek do rozwiązania i projektów – krótko
mówiąc − zapewnia radość z nauki języka niemieckiego.
W niniejszym Poradniku metodycznym prima A1 – klasa I zamieszczono rozkład materiału
przeznaczony na 2 godziny nauki języka tygodniowo. Aby kurs prima zrealizować przy 3 godzinach
tygodniowo, nauczyciel musi zrealizować cały materiał z podręcznika (wraz z rozdziałami Kleine Pause
i Große Pause), zeszytu ćwiczeń oraz korzystać z zeszytu testów.
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10

1

1

1

1

1

1

1

zad. 1–4

zad. 5–7

zad. 8

zad. 9–12

zad. 13–14

zad. 15

lekcja
powtórzeniowa
(Zeszyt ćwiczeń)
Fitnesscenter
Deutsch; Einen
Schritt weiter …

n pytanie o imię, miejsce
zamieszkania, kraj
pochodzenia

n alfabet niemiecki

n słownictwo związane
z zainteresowaniami

n słownictwo związane
z przedstawianiem się
i z zainteresowaniami

n uzyskiwanie informacji od
innych osób
n wypełnianie formularza
osobowego

n literowanie imion i nazwisk

n wypowiadanie się na temat
zainteresowań

n wiadomości na czacie

n materiał z rozdziału 1

n nazwy krajów
niemieckojęzycznych i ich
stolic

n słownictwo związane
z przedstawianiem się
(imię, wiek, miejsce
zamieszkania, kraj
pochodzenia)

n przygotowanie do testu
n sprawdzenie wiedzy
i umiejętności

Kompetencja
gramatyczna

n materiał z rozdziału 1

n pytania o uzupełnienie
(W-Fragen)

n czasownik mögen w 1. i 2.
os. lp.

n forma grzecznościowa Sie
n Czasowniki sein, heißen,
wohnen, kommen
w formie grzecznościowej

n czasowniki heißen, sein,
kommen i wohnen w 1.
i 2. os. lp.
n pytania o uzupełnienie
(W-Fragen)
n szyk wyrazów w zdaniu

1. Kennenlernen (8 godzin)

Kompetencja leksykalna

n przedstawianie się,
formułowanie pytań
dotyczących pochodzenia,
zamieszkania

Podręcznikowa Liczba
Cele komunikacyjne
jednostka
godzin
lekcyjna
lekcyjnych

n ostatnia
strona
rozdziału 1
z podręcznika

n zadanie
egzaminu
gimnazjalnego
n miasta
w Niemczech, Austrii
i Szwajcarii

n niemieckie
imiona
i nazwiska;
nazwy miast
i państw

n niemieckie
imiona i nazwiska

n formy
pozdrowień
typowe
dla krajów
niemieckiego
obszaru językowego II

n melodia zdania niemieckiego

Kompetencja
Kompetencja
socjokulturowa fonologiczna

n utwór rapon formy
wany: Guten
pozdrowień
Tag, wie geht’s?
typowe
dla krajów
niemieckiego obszaru
językowego

Rozwijanie
umiejętności
uczenia się

Rozkład materiału

1

1

1

1

1

1

1

Zeszyt testów:
Test 1

zad. 1–3

zad. 4–5

zad. 6–9

zad. 10–11

zad. 12–14

zad. 15

n słownictwo związane
z przedstawianiem się
i z zainteresowaniami
n liczebniki od 1 do 20

n liczebniki od 20 do 1000
n nazwy przyborów
szkolnych

n przedstawianie przyjaciół
i ich zainteresowań

n liczenie w zakresie 1–20
n podawanie swojego
i zdobywanie czyjegoś
numeru telefonu i adresu
e-mailowego

n liczenie w zakresie 20–1000

n nazywanie przyborów
szkolnych

n sprawdzenie rozumienia
tekstu czytanego oraz
znajomości słownictwa
i struktur

n nazwy przedmiotów
szkolnych

n wypowiadanie się na temat
osób
n nazywanie przedmiotów
szkolnych
n wypowiadanie się na temat
przedmiotów szkolnych

n dyktando
(liczebniki)

n utwór rapowany: Der
Zahlen-Rap

n zadanie
egzaminu
gimnazjalnego

n zadanie
egzaminu
gimnazjalnego

n rodzajniki określone: der,
n ﬁszki z rzedie, das i nieokreślone: ein,
czownikami
eine, ein
n wykorzystanie znajomości angielskiego w nauce
niemieckiego

n zaimki dzierżawcze w 1.
i 2. os. lp.
n odmiana czasownika w 1.
os. lm.

n zaimki osobowe w 3. os.
lp.,
n odmiana czasowników
kommen, heißen, wohnen,
sein, mögen w 3. os. lp.

2. Meine Klasse (8 godzin)

n tablice
rejestracyjne, numery
kierunkowe, adresy
internetowe
w krajach
niemieckojęzycznych

n akcent wyrazowy

n melodia
zdania pytającego

n akcent
zdaniowy
(zdania pytające)

Rozkład materiału

11

12

1

1

1

1

1

zad. 1–4

zad. 5–6

zad. 7–8

zad. 9–10

Zeszyt testów: 1
Test 2 lub Test
zbiorczy 1 (do
rozdziałów 1–2)

Lekcja
powtórzeniowa
(Zeszyt ćwiczeń)
Fitnesscenter
Deutsch; Einen
Schritt weiter …

n materiał z rozdziału 2

n tworzenie pytań
o rozstrzygnięcie
(Ja/Nein-Fragen)

n słownictwo związane
z zainteresowaniami

n przeprowadzanie wywiadu

n przeczenie kein
n czasownik haben
i dopełnienie bliższe
w bierniku
n rodzajnik nieokreślony
i przeczenie kein
w bierniku
n pytania o rozstrzygnięcie
(Ja/Nein-Fragen)

n słownictwo związane ze
zwierzętami

n opowiadanie o ulubionych
zwierzętach

n uzyskiwanie informacji

n nazwy zwierząt
n nazwy kontynentów

3. Tiere (8 godzin)

n materiał z rozdziału 2

n nazywanie zwierząt i pytanie
o ich pochodzenie (nazwy
kontynentów)

n przygotowanie do testu
n sprawdzenie wiedzy
i umiejętności

n ﬁszki z rzeczownikami
n wykorzystanie
znajomości
angielskiego
w nauce niemieckiego

n gra polegająca
na układaniu
pytań
i udzielaniu
odpowiedzi

n kojarzenie
rodzajników
z kolorami
n zadanie
egzaminu
gimnazjalnego

n ostatnia
strona
rozdziału 2
z podręcznika

n akcent wyrazowy,
n samogłoski długie
i krótkie

Rozkład materiału

n materiał z rozdziału 3

n przygotowanie do testu
n sprawdzenie wiedzy
i umiejętności

1

1

1

1

Lekcja
powtórzeniowa
(Zeszyt ćwiczeń)
Fitnesscenter
Deutsch; Einen
Schritt weiter …

Zeszyt testów:
Test 3

zad. 1

zad. 2–3

n materiał z rozdziału 3

n zaimki osobowe
w mianowniku

n czas zegarowy
n dni tygodnia

n czynności
w poszczególnych porach
dnia

n podawanie czasu
zegarowego
n pytanie o czas
n nazywanie dni tygodnia

n określanie czasu

n szyk wyrazów w zdaniu

4. Mein Schultag (8 godzin)

n słownictwo związane ze
zwierzętami

n sprawdzenie rozumienia
czytanego tekstu oraz
znajomości słownictwa
i struktur

1

zad. 14–15

n nazwy kolorów

n przeprowadzanie wywiadu
na temat zwierząt
n opisywanie zwierząt
n określanie kolorów

1

zad. 11–13

n zadanie
n kółka zainegzaminu
teresowań
gimnazjalnego
w niemieckich szkołach

n ostatnia strona rozdziału 3
z podręcznika

n zadanie
egzaminu
gimnazjalnego

n techniki relacjonowania
uzyskanych
informacji
n rzeczowniki
w ramce Denk
nach
n wykorzystanie
znajomości
angielskiego
w nauce niemieckiego

n emocjonalne
wzmacnianie
wypowiedzi

n dane statystyczne:
Jaki procent
Niemców
posiada
w domu
zwierzęta?

Rozkład materiału

13

1

1

1

1

1

1

1

zad. 4–6

zad. 7–9

zad. 10–11

zad. 12–13

14

Lekcja
powtórzeniowa
(Zeszyt ćwiczeń)
Fitnesscenter
Deutsch; Einen
Schritt weiter …

Zeszyt testów:
Test 4 lub Test
zbiorczy 2

Gry, zabawy,
projekty

n przedmioty szkolne

n wypowiadanie się na temat
przedmiotów szkolnych

materiał do wyboru:
n plakat
n zabawa gramatyczna
n czytanie i recytowanie
wiersza

n przygotowanie do testu
n sprawdzenie wiedzy
i umiejętności

n materiał z rozdziału 4

n pytanie o uzupełnienie
(W-Fragen)

n przyimek am (an dem)

n przyimki um, von…bis

n słownictwo związane
z rozdziałami 1–4

n materiał z rozdziałów 1–4

Kleine Pause (2 godziny)

n materiał z rozdziału 4

n przedmioty szkolne
n tygodniowy plan lekcji
n pory dnia

n określanie ram czasowych
poszczególnych czynności
n pytanie o zajęcia w ciągu
tygodnia
n opisywanie swojego dnia
w szkole

n śpiewanie piosenki

n oﬁcjalny czas zegarowy

n uzyskiwanie informacji na
temat przebiegu dnia innych
osób

n ostatnia strona rozdziału 4
z podręcznika

n ﬁszki do pytań
W-Fragen;
wykorzystanie
znajomości
angielskiego
w nauce niemieckiego

n system
szkolnictwa
w Niemczech
n szyk prosty
i przestawny
(ramka Denk
nach)

n samogłoska
ü długa
i krótka

n akcent wyrazowy

n samogłoski długie
i krótkie

Rozkład materiału

1

1

1

1

1

1

1

Egzamin
gimnazjalny

zad. 1–2

zad. 3–4

zad. 5–7

zad. 8–9

zad. 10

zad. 11–12

n materiał z rozdziałów 1–4

n określenia zainteresowań

n słownictwo związane
z hobby i spędzaniem
wolnego czasu

n słownictwo związane ze
spędzaniem wolnego
czasu
n słownictwo związane
z zainteresowaniami
i wolnym czasem

n słownictwo związane
z zainteresowaniami

n słownictwo związane
z zainteresowaniami

n opowiadanie o swoich
zainteresowaniach
i upodobaniach
n udzielanie i uzyskiwanie
informacji na temat
zainteresowań i upodobań

n umawianie się na spotkania

n przeprowadzanie wywiadów
na temat zainteresowań
i wolnego czasu

n udzielanie i uzyskiwanie
informacji na temat
zainteresowań i upodobań
n udzielanie i uzyskiwanie
informacji na temat
umiejętności

n przeprowadzanie ankiety

n czasownik modalny
können

n czasowniki z wymianą
samogłoski: fahren, lesen,
sehen, sprechen

n czasowniki rozdzielnie
złożone
n klamra zdaniowa

5. Hobbys (8 godzin)

n słownictwo związane
z rozdziałami 1–4

n wypowiadanie się na temat
hobby

n zadania przygotowujące do
egzaminu gimnazjalnego

n gra Drei in einer Reihe
n projekt Was kennt ihr aus
Deutschland, Österreich oder
der Schweiz?

n technika
skojarzeń
w nauce słownictwa

n omawianie
danych statystycznych

n zadanie
egzaminu
gimnazjalnego

n zadania
egzaminu
gimnazjalnego

n dane statystyczne
na temat
spędzania
wolnego czasu w Niemczech

n kluby sporto- n samogłoska
we w Niemö długa
czech
i krótka

Rozkład materiału

15

16
n wykorzystanie
komputera
w nauce

n ostatnia strona rozdziału 6
z podręcznika

n przygotowywanie plakatu
dotyczącego wykonywanych
zawodów
n przeprowadzanie ankiety na
temat wymarzonego zawodu

n przygotowanie do testu
n sprawdzenie wiedzy
i umiejętności

1

1

1

1

1

1

1

zad. 4–5

zad. 6–8

zad. 9–10

zad. 11–12

zad. 13–14

Lekcja
powtórzeniowa
(Zeszyt ćwiczeń)
Fitnesscenter
Deutsch; Einen
Schritt weiter …

Zeszyt testów:
Test 6 lub Test
zbiorczy 3

n pytanie o zawody

n materiał z rozdziału 6

n nazwy zawodów

n materiał z rozdziału 6

n męskie i żeńskie
formy rzeczowników
określających zawody

n zadanie
n rodzina
egzaminu
w Niemczech
gimnazjalnego
i w Polsce

n zaimek dzierżawczy
n określanie przynależności

n opowiadanie o swoich
najbliższych

n czytanie i recytowanie
wiersza
n dopisywanie kolejnych
zwrotek wiersza

n zaimek dzierżawczy
n łańcuszek
w mianowniku: mein, dein,
z rzeczownikasein, ihr, unser
mi z rodzajnikiem der

n nazwy członków rodziny

n opowiadanie o swoich
najbliższych

n nazywanie członków rodziny
n opisywanie zdjęć
przedstawiających członków
rodziny

6. Meine Familie (8 godzin)

1

n ostatnia strona rozdziału 5
z podręcznika

zad. 1–3

n materiał z rozdziału 5

1

n materiał z rozdziału 5

Zeszyt testów:
Test 5

n przygotowanie do testu
n sprawdzenie wiedzy
i umiejętności

1

Lekcja
powtórzeniowa
(Zeszyt ćwiczeń)
Fitnesscenter
Deutsch; Einen
Schritt weiter …

n akcent wyrazowy

n akcent wyrazowy

Rozkład materiału

1

1

1

1

1

1

1

1

zad. 1–3

zad. 4

zad. 5–7

zad. 8–10

zad. 11

zad. 12

Lekcja
powtórzeniowa
(Zeszyt ćwiczeń)
Fitnesscenter
Deutsch; Einen
Schritt weiter …

Zeszyt testów:
Test 7

n nazwy prezentów

n
n
n
n

n słownictwo związane
z lekkimi pracami
zarobkowymi

n wypowiadanie się na temat
możliwości zarobkowych
młodzieży

n przygotowanie do testu
n sprawdzenie wiedzy
i umiejętności

n słownictwo związane
z zakupami

n omawianie danych
statystycznych
n sporządzanie listy
miesięcznych wydatków

n materiał z rozdziału 7

n słownictwo związane
z lekkimi pracami
zarobkowymi

n słownictwo związane
z zakupami

n uzyskiwanie i udzielanie
odpowiedzi
n odgrywanie dialogu

wyrażanie życzeń
sporządzanie listy życzeń
przeprowadzanie wywiadów
relacjonowanie uzyskanych
informacji

n słownictwo związane
z zainteresowaniami

n uzyskiwanie i udzielanie
informacji na temat
zainteresowań

n materiał z rozdziału 7

n forma möcht-

n czasowniki z wymianą
samogłoski: essen, treﬀen

7. Was kostet das? (8 godzin)

n ostatnia strona rozdziału 7
z podręcznika

n propozycje
strategii
czytania ze
zrozumieniem
(globalnego,
selektywnego,
szczegółowego)

n możliwości
zarobkowe
niemieckiej
młodzieży

n kieszonkowe
niemieckiej
młodzieży

n dyftongi ei,
au, eu

n akcent
wyrazowy
i zdaniowy

Rozkład materiału
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

zad. 1–3

zad. 4

zad. 5–7

zad. 8

zad. 9–11

zad. 12–13

Lekcja
powtórzeniowa
(Zeszyt ćwiczeń)
Fitnesscenter
Deutsch; Einen
Schritt weiter …

Zeszyt testów:
Test 8

zad. 1–2

n nazwy przedmiotów
w pokoju
n nazwy przedmiotów
w pokoju
n nazwy przedmiotów
w pokoju

n słownictwo związane
z czynnościami
domowymi

n materiał z rozdziału 8

n określanie lokalizacji
przedmiotów

n opisywanie pokoju

n określanie lokalizacji
przedmiotów
n opisywanie swojego pokoju

n rozmawianie o codziennych
czynnościach domowych
n wydawanie poleceń

n przygotowanie do testu
n sprawdzenie wiedzy
i umiejętności

n wypowiadanie się na temat
upodobań kulinarnych
n relacjonowanie uzyskanych
informacji

n określenia stanów
emocjonalnych

n śpiewanie piosenki
n określanie stanów
emocjonalnych

n materiał z rozdziału 8

n odmiana czasownika
modalnego müssen
n tryb rozkazujący
(Imperativ)
n klamra zdaniowa

n rodzajnik określony
w celowniku

n przyimki lokalne: vor,
hinter, auf, unter, über,
neben, zwischen, in, an

n nazwy artykułów
spożywczych

n rzeczowniki bez
rodzajnika (Nullartikel)

9. Das schmeckt gut (8 godzin)

n nazwy przedmiotów
w pokoju

n nazywanie mebli

8. Mein Zuhause (8 godzin)

n ostatnia strona rozdziału 8
z podręcznika

n tekst własnego autorstwa

n kojarzenie
słówek z obrazkami

n zadanie
egzaminu
gimnazjalnego

n ubezdźwięcznienie w wygłosie
g k

n ubezdźwięcznienie w wygłosie:
b p

Rozkład materiału
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1

1

1

1

1

1

1

1

zad. 3

zad. 4–5

zad. 6

zad. 7–8

zad. 9–10

Lekcja
powtórzeniowa
(Zeszyt ćwiczeń)
Fitnesscenter
Deutsch; Einen
Schritt weiter …

Zeszyt testów:
Test 9

Gry, zabawy,
projekty

Egzamin
gimnazjalny

n nazwy potraw

n nazwy potraw

n słownictwo związane
z jedzeniem
n słownictwo związane
z jedzeniem

n materiał z rozdziału 9

n analiza menu
n sporządzanie jadłospisu

n wypowiadanie się na
temat specjałów kuchni
niemieckiej, austriackiej
i szwajcarskiej

n zamawianie posiłków

n odgrywanie dialogów
(zamawianie potraw)

n przygotowanie do testu
n sprawdzenie wiedzy
i umiejętności

n materiał z rozdziału 9

n rzeczowniki złożone

n stosowanie wyrazów ja –
nein – doch

n zaimek nieokreślony man
n odmiana czasownika
essen

n stopniowanie przysłówka
gern

n słownictwo związane
z rozdziałami 5–9

n słownictwo związane
z rozdziałami 5–9

materiał do wyboru:
n komiks die Nervensäge
n trening szybkiego mówienia
n powtórzenie gramatyki
n gra Spielen und wiederholen

n zadania przygotowujące do
egzaminu gimnazjalnego

n materiał z rozdziałów 5–9

n materiał z rozdziałów 5–9

Große Pause

n nazwy potraw

n wypowiadanie się na temat
spożywania posiłków
rano/w południe/wieczorem

n ostatnia strona rozdziału 9
z podręcznika

n przygotowywanie
dialogów
z wykorzystaniem ﬁszek ze
zwrotami

n zadanie
egzaminu
gimnazjalnego
n kuchnia krajów niemieckojęzycznych
a kuchnia
polska

n samogłoski
oiu

Rozkład materiału
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Rozdział 1: Kennenlernen
Uczniowie potraﬁą:
Słownictwo:
Gramatyka:

Fonetyka:
Strategia uczenia się:

witać się i żegnać; przedstawiać się; wypełniać formularz osobowy; literować
imiona i nazwiska; mówić o tym, co lubią; pisać teksty na czacie.
formy powitań i pożegnań; alfabet niemiecki; nazwy krajów i miast; nazwy
związane z zainteresowaniami: Judo, Karate, Tischtennis.
stosowanie zaimków osobowych: ich, du, Sie; używanie czasowników kommen,
wohnen, machen, heißen, mögen, sein; pytania o uzupełnienie; szyk wyrazów
w zdaniu.
melodia zdania niemieckiego.
trening wyczucia rytmu (rap).

Strona wprowadzająca
Na stronie wprowadzającej zebrano najważniejsze zwroty używane podczas powitań i pożegnań.
Zdjęcia przedstawiają sytuacje rozgrywające się w hotelu w pobliżu Berlina – miejscu spotkań młodzieży
z Niemiec i wielu innych krajów.
Na podstawie tej strony nauczyciel każe uczniom pracować w grupach i tworzyć minidialogi: Hallo
– Hallo… Tschüs – Tschüs albo Guten Morgen – Guten Morgen… Auf Wiedersehen – Auf Wiedersehen.
Może również przeprowadzić grę polegającą na tym, że wypowiada poszczególne struktury językowe,
a wskazany uczeń musi zareagować taką samą formą powitania lub pożegnania. Odzwierciedla to
rzeczywistą komunikację i wymaga od uczniów, aby wzajemnie się słuchali.
1 Wie heißt du?
Dieser Dialog spielt vor dem Jugendhotel.
a Hör zu. Höre den Dialog noch einmal und lies ihn mit.
Wysłuchaj nagrania. Słuchając po raz drugi, czytaj dialog.
Najpierw nauczyciel każe uczniom obejrzeć zdjęcie i po polsku sformułować hipotezy na temat tego,
co mówią przedstawione na nim osoby. Po pierwszym słuchaniu nauczyciel analizuje razem z uczniami
podane przez nich hipotezy (nazwy miast, krajów i imiona można rozpoznać, a z tego uczniowie są
w stanie już coś wywnioskować). Następnie uczniowie słuchają nagrania jeszcze raz, czytając na głos
dialog. Nauczyciel wyjaśnia słówka.
b Hör zu und sprich nach. Słuchaj i powtarzaj.
To zadanie polega na wspólnym powtarzaniu nagranego tekstu. Mówienie chórem daje każdemu
uczniowi poczucie bezpieczeństwa, dzięki czemu może on bezstresowo zapoznać się z obcymi głoskami
i melodią zdania niemieckiego.
 Hallo, wie heißt du?
 Ich bin Anne. Und du?
 Ich heiße Jan, Jan Schwarz.
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Pomarańczowa ramka Denk nach i kognitywny model przyswajania gramatyki
Świadome uczenie się gramatyki i przyswajanie struktur gramatycznych przez ich powtarzanie to
dwa uzupełniające się sposoby postępowania.
W ramce Denk nach zaprezentowano nowe zagadnienia gramatyczne w krótkiej i przejrzystej
formie. Ramka zawiera luki, które uczniowie muszą uzupełnić. Końcówkę czasownika wohn… mogą
wstawić przez analogię lub po odnalezieniu jej w dialogu. Aktywność uczniów wspiera kognitywne
przyswajanie reguł, które dzięki temu są lepiej zapamiętywane.
2

Sprechen üben
Hör zu und sprich nach. Słuchaj i powtarzaj.
To zadanie przygotowuje uczniów do kolejnego (nr 3). Wykorzystując pamięć fonetyczną, uczniowie
ćwiczą ważne struktury gramatyczne pytania o uzupełnienie (W-Fragen)i zdania oznajmujące
(np. końcówki czasownika). Zadanie skonstruowano tak, że tę część zdania, która wnosi jakąś nową
informację, wypowiada się najpierw oddzielnie, a następnie jeszcze raz w kontekście całego zdania
oznajmującego bądź pytającego. W ten sposób uczniowie ćwiczą akcent zdaniowy. Aby uświadomić im,
co to jest akcent zdaniowy, można przepisać zdania na tablicę i kazać im podkreślić akcentowane słowa:
heißt du?
Wie heißt du?
Uczniowie mogą powtórzyć zdania jeszcze raz − chórem.

3

Gespräche
Fragt und antwortet. Pytajcie i odpowiadajcie.
To zadanie ma na celu przećwiczenie zwrotów językowych poznanych na lekcji. Uczniowie zadają sobie
nawzajem pytania i na nie odpowiadają. Korzystają z podanego słownictwa. Nauczyciel może poprosić
o zamknięcie książek i kazać im mówić z pamięci.

4

Rap: Guten Tag, wie geht’s?
Hört zu und macht mit. Wysłuchajcie nagrania i przyłączcie się do zabawy.
Utwory rapowane, melorecytacja i rytmiczne mówienie
Utwory rapowane są bardzo lubiane przez młodzież i wprowadzają do lekcji trochę dynamiki.
Jednak jest jeszcze inny powód, dla którego warto wykorzystywać utwory rapowe w nauce
mówienia po niemiecku. W języku niemieckim w regularnych odstępach silnie akcentuje się pewne
słowa i sylaby. Jeśli od samego początku zwraca się uwagę na tę rytmiczną strukturę, w kolejnych
etapach uczenia się w ogóle nie powinny wystąpić problemy fonetyczne. Szczególnie korzystne jest
połączenie mówienia z ruchem – można kazać uczniom recytować rap i odpowiednio rytmicznie
się poruszać.

Klasę można podzielić na dwie części (np. prawa – lewa albo dziewczęta − chłopcy), a tekst recytować na
kilka sposobów:
Wariant 1: Każda grupa recytuje na zmianę jedną linijkę.
Wariant 2: Początek i zakończenie wypowiadają wszyscy, części dialogowe (Wie geht’s dir, Ruth…?) −
poszczególne grupy.
5

Im Hotel
Hör zu und lies den Dialog mit. Słuchając nagrania, czytaj dialog.
Wprowadzenie formy grzecznościowej Sie. Rozmowa toczy się w recepcji hotelu.
Nauczyciel objaśnia sytuację za pomocą zdjęcia, potem każe uczniom posłuchać dialogu i czytać go
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razem z nagraniem. Następnie pokazuje im zdjęcie i prosi o sugestie na temat tego, czego dotyczy dialog.
Pomarańczowa ramka Denk nach ilustruje koniugację poznanych czasowników w formie grzecznościowej
Sie. Zawiera lukę, którą uczniowie muszą uzupełnić.
6

Ein Formular
Lies das Formular und mache dann dein Eigenes im Heft.
Zapoznaj się z formularzem i przygotuj własny w zeszycie.
Treść formularza odwołuje się do dialogu w zadaniu 5. Uczniowie mają za zadanie zapoznać się
z formularzem i go uzupełnić. Nie muszą wymawiać słowa Familienname czy Postleizahl.

7

Guten Tag … Auf Wiedersehen
Spielt die Dialoge zu zweit. Przećwiczcie dialogi w parach.
Nauczyciel dzieli klasę na grupy. Każdej przydziela jeden obrazek. Uczniowie przygotowują dialog
(w formie pisemnej) pasujący do obrazka. Jego długość zależy od umiejętności uczniów, dzięki czemu
to ćwiczenie nadaje się do indywidualizacji procesu nauczania. Nauczyciel sprawdza dialogi, a następnie
uczniowie odgrywają je przed resztą klasy. W zielonej ramce Land und Leute zebrano formy powitań i
pożegnań używane w Austrii i Szwajcarii (zwrotu Grüß Gott używa się również na południu Niemiec).

8 Buchstabieren
a Hört zu und macht mit. Wysłuchajcie nagrania i przyłączcie się do zabawy.
Rytmiczne mówienie alfabetu jest dla uczniów zabawne, a co najważniejsze − ułatwia zapamiętywanie.
Nauczyciel odtwarza nagranie i każe uczniom jednocześnie czytać tekst. Wyjaśnia nieznane słowa
i wyrażenia. Zrozumienie wszystkich słów i struktur gramatycznych nie jest potrzebne; ważne, by
uczniowie dokładnie wymawiali litery. Następnie nauczyciel ponownie włącza nagranie i zachęca uczniów
do jednoczesnego wypowiadania tekstu. Nie trzeba zwracać uwagi na wymowę środkowych wersów;
ważne, aby uczniowie mówili rytmicznie. Utwór rapowany można przesłuchać kilka razy i przeprowadzić
kilka różnych ćwiczeń:
Wariant 1: Klasa wypowiada litery alfabetu, nauczyciel − wersy między nimi.
Wariant 2: Jedna połowa klasy recytuje fragmenty tekstu z alfabetem, druga − resztę.
Wariant 3: Uczniowie recytują tekst bez zaglądania do podręcznika.
b Hört den Dialog und spielt ihn. Wysłuchajcie dialogu, a następnie go odegrajcie.
Uczniowie słuchają dialogu, a następnie odgrywają go w parach.
W tak krótkim dialogu modelowym zaprezentowano podstawowe zwroty używane podczas
nawiązywania kontaktów. Nie powinno się tu omawiać zaimka nieokreślonego man i końcówki
czasowników w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Wie schreibt man das? należy potraktować jako całość,
której trzeba się nauczyć. Zgodnie z tym uczniowie znajdą w zeszycie ćwiczeń na liście Deine Wörter nie
pojedyncze słówka, a całe zdania.
c Hör zu und schreibe die Namen ins Heft. Wysłuchaj nagrania i zapisz imiona w zeszycie.
Uczniowie słuchają nagrania i zapisują imiona.
Następnie wymieniają się zeszytami z sąsiadem/sąsiadką z ławki.
 Wie heißt du?
 Ich?
 Wie heißt du?
 Ja, du.
 Ich heiße Alexander.
 Mehmed.
 Wie heißt du?
 Wie schreibt man das?
 Alexander. A-L-E-X-A-N-D-E-R.
 M-E-H-M-E-D.
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 Ich heiße Waltraud.
 Buchstabier das bitte.
 Waltraud. W-A-L-T-R-A-U-D.






Wie heißt du?
Bärbel.
Wie bitte?
Bärbel. B-Ä-R-B-E-L.

d

Buchstabiert und ratet die Namen der Mitschüler / Mitschülerinnen.
Literujcie i odgadujcie imiona i nazwiska kolegów/koleżanek z klasy.
Zaproponowana gra literowa jest grą łańcuszkową.
Nauczyciel zaczyna literować nazwisko wybranego ucznia. Ten, który najszybciej odgadnie, o kogo chodzi,
zgłasza się i je podaje. Jeśli ma rację, literuje kolejne nazwisko itd.

9

Wer bin ich?
Schreibt Personen-Karten und spielt.
Przygotujcie wizytówki i zadawajcie sobie nawzajem pytania według przykładów.
Każdy uczeń wybiera z listy dowolne imię, nazwisko oraz miasto/kraj i zapisuje je na kartce (oczywiście
można rozszerzyć tę listę i pozwolić uczniom wybierać dowolnie). Następnie uczniowie pytają się
wzajemnie o wybrane przed chwilą osoby). Jeśli wyposażenie klasy i wielkość grupy na to pozwalają, zadanie
można zrealizować jako Partygespräch, tzn. wszyscy uczniowie wstają, chodzą po klasie i starają się zadać jak
najwięcej pytań kolegom/koleżankom. Nauczyciel przysłuchuje się rozmowom. Wszyscy uczniowie mówią
równocześnie, dzięki czemu mają więcej czasu na przećwiczenie nowych struktur językowych.

10 Was magst du?
Höre den Dialog und lies ihn laut. Wysłuchaj dialogu i przeczytaj go głośno.
W tym zadaniu wprowadzono nazwy różnych sposobów spędzania wolnego czasu. Nazwy: Tennis,
Karate i Judo zaprezentowane w dialogu brzmią podobnie w wielu językach. Zdjęcie i rysunki pomagają
w zrozumieniu, co sprawia, że uczniowie łatwo przyswajają dialog i znaczenie czasownika modalnego mögen.
11 Sprechen üben
Hör zu und sprich nach. Słuchaj i powtarzaj.
Uczniowie słuchają nagrania i je powtarzają. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, nauczyciel może kazać im
zaznaczyć akcent zdaniowy.
machst du?
Was machst du?
Tennis.
spiele Tennis.
Ich spiele Tennis.
magst du?
Was magst du?
Musik.
mag Musik.
Ich mag Musik.
noch?
magst du noch?
Und was magst du noch?
Karate.
mag Karate.
Ich mag Karate.
12 Das mag ich
Erzählt von euren Lieblingstätigkeiten und macht Plakate.
Opowiedzcie o tym, co lubicie robić, a następnie przygotujcie plakaty.
Jest to bardzo dobre ćwiczenie do pracy w grupach (na koniec uczniowie mogą zaprezentować plakaty
po niemiecku). Praca może przebiegać na różnych poziomach zaawansowania: podczas gdy słabsi
uczniowie ograniczają się do powtarzania znanego im słownictwa, lepsi mogą rozszerzać swój zasób słów,
korzystając ze słownika. Dzięki temu uczniowie samodzielnie zbierają najważniejsze dla siebie wyrazy.
Pomarańczowa ramka Denk nach zawiera odmianę czasownika modalnego mögen. Uczniowie powinni
dopisać brakującą końcówkę czasownika w drugiej osobie liczby pojedynczej.
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13 Würfeln und sprechen – Ein Spiel
Würﬂe 2-mal und mache einen Satz. Rzuć dwukrotnie kostką do gry i utwórz zdanie.
Nauczyciel dzieli klasę na grupy 2−4 osobowe. Każda z nich otrzymuje jedną kostkę. Każdy uczestnik gry
rzuca po kolei dwa razy. Pierwszy rzut odnosi się do linii poziomej, drugi − do pionowej. Uczniowie tworzą
zdania, używając słownictwa z kolumn znajdujących się pod wyrzuconą liczbą oczek.
Przykład: Dwójka w pierwszym rzucie oznacza drugi rząd, a trójka w drugim rzucie – trzecią kolumnę.
Uczeń powinien utworzyć zdanie oznajmujące albo pytające, np.: Wie heißt du? Woher kommst du? Was
magst du? Za każde poprawne zdanie uczeń otrzymuje jeden punkt. Jeśli nie jest pewien, czy właściwie
wykonał zadanie, prosi nauczyciela o pomoc. Nauczyciel daje uczniom określony czas, np. 10 minut.
Wygrywają ci, którzy zdobędą najwięcej punktów.
14 Internet-Chat
a Lies die Texte und ordne sie den Fotos zu. Przeczytaj teksty i dopasuj je do zdjęć.
Te krótkie teksty oraz zdjęcia wprowadzają uczniów w życie młodzieży z Niemiec, Austrii i Szwajcarii.
Nauczyciel każe uczniom dopasować teksty do zdjęć. Sugeruje się przeprowadzenie tego zadania
w parach.
Rozwiązanie: 1 F, B

2 D, A

3E

4 F, E

5 C, A

b Schreibe deinen eigenen Chat-Text. Napisz własny tekst na czacie.
To zadanie można wykorzystać jako pracę domową. Jeśli w zadaniu 12. uczniowie przygotowywali plakaty,
można dokleić do nich właśnie te krótkie teksty.
15 Bilder und Buchstabenrätsel
a Wie heißen die Länder und die Städte? Jak nazywają się przedstawione poniżej kraje i miasta?
b Ordne die Länder den Städten zu.
Dopasuj kraje do miast.
Jest to zadanie realio- i kulturoznawcze. Uczniowie zapisują nazwy krajów, po czym wpisują nazwy miast
w puste miejsca na zdjęciach. Następnie łączą kontury krajów niemieckojęzycznych z nazwami miast.
Uczniowie znają już niektóre z nich, w odnalezieniu innych pomoże mapa, znajdująca się na drugiej stronie
okładki podręcznika. To zadanie nadaje się do pracy w parach lub małych grupach. Dodatkowo nauczyciel
może po polsku przekazać informacje na temat tych miast lub opowiedzieć o własnych doświadczeniach
z podróży.
Rozwiązanie:
Kraje: Deutschland, Österreich, Schweiz
Zdjęcia miast (od lewej, zgodnie z ruchem wskazówek zegara): München (Frauenkirche),
Bern (Zytglogge), Salzburg (Dom und Burg), Wien (Stephansdom), Basel (Münster), Berlin
(Brandenburger Tor)
Deutschland: München, Berlin
Österreich: Salzburg, Wien
Schweiz: Bern, Basel
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Dyktando
Jako przygotowanie do dyktanda nauczyciel pisze na tablicy słowo Punkt i − w celu wyjaśnienia − może
postawić obok kropkę. Następnie powinien przeczytać tekst dyktanda w całości, a potem podyktować go
we fragmentach:
Ich heiße Anna / und komme / aus Deutschland. / Ich wohne / in Berlin / und ich mag / Sport und Musik.
Wariant: Nauczyciel może rozdać uczniom tekst z lukami, który powinni uzupełnić swoimi danymi
np. Ich heiße (puste miejsca) und komme aus (puste miejsce).
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Rozdział 2: Meine Klasse
Uczniowie potraﬁą:

Słownictwo:
Gramatyka:

Fonetyka:
Strategia uczenia się:

wypowiadać się na temat osób; mówić o tym, co lubią, a czego nie; liczyć od 0 do
1000; podawać numery telefonów i adresy e-mailowe; zadawać pytania i na nie
odpowiadać.
liczebniki od 0 do 1000; przedmioty szkolne; przybory szkolne.
stosowanie zaimków osobowych er/es/sie, wir, ihr, sie; odmiana i używanie
czasowników kommen, heißen, mögen, sein; używanie przyimków in, aus;
używanie zaimków dzierżawczych mein, dein; rodzajnik określony i nieokreślony.
akcent wyrazowy, akcent zdaniowy, melodia zdania pytającego.
ﬁszki z rzeczownikami

Strona wprowadzająca
Zebrane tu zdjęcia pokazują, jak wyglądają niemiecka szkoła, sala lekcyjna i dziedziniec szkolny w czasie
przerwy, a także jak ubrani są uczniowie. Nauczyciel każe uczniom omówić zdjęcia i spróbować odgadnąć
po polsku, co oznaczają podpisy pod nimi. Na koniec uczniowie mogą po polsku porozmawiać na temat
podobieństw i różnic.
1
a
b

Die Neue
Höre den Dialog. Wysłuchaj dialogu.
Höre den Dialog noch einmal. Welche Sätze sind richtig und welche falsch?
Wysłuchaj dialogu jeszcze raz. Które zdania są prawdziwe, a które fałszywe?

Najpierw nauczyciel ogląda z uczniami zdjęcia i omawia je po polsku. Fotograﬁe przedstawiają sytuację, o której
jest mowa w dialogu. Nauczyciel wyjaśnia słowa Bio jako skrót od Biologie i magst/mag (nie należy jednak
uzupełniać całej odmiany). Następnie uczniowie słuchają nagrania. Przed drugim słuchaniem czytają zdania
z części b. Następnie wskazują, które zdania są zgodne z treścią dialogu, a które nie. Używają czasowników
w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Pomarańczowa ramka Denk nach pomaga uczniom w uświadomieniu
sobie tej formy. Ćwiczenia na słuchanie ze zrozumieniem w tym rozdziale nie są jeszcze prawdziwymi
ćwiczeniami tego typu, chodzi w nich o czytanie tekstu równocześnie z włączonym nagraniem. W klasach
o wyższym poziomie można zwiększyć stopień trudności i kazać uczniom zakryć tekst.
Rozwiązanie 1b: 1. fałsz – Jasmin Bayer wohnt jetzt in Ulm. 2. prawda. 3. fałsz – Jasmin ist neu in der
Klasse . 4. prawda 5. fałsz – Andreas mag Deutsch, er hasst Bio. 6. prawda.
2 Sprechen üben
Hör zu und sprich nach. Słuchaj i powtarzaj.
Nauczyciel każe uczniom równocześnie z nagraniem wypowiadać chórem ważne struktury. Zadanie ma
otwarte zakończenie: Englisch?… Umożliwia to przejście do mówienia komunikatywnego. Uczniowie
mogą całą klasą lub w parach poszukać dalszych przykładów.
Mówienie, gramatyka i intonacja
Ośrodki intonacji, melodii i akcentu zdaniowego znajdują się w lewej półkuli mózgowej. Natomiast za
rozumienie gramatyki jest odpowiedzialna prawa półkula. Podczas realizacji ćwiczeń na powtarzanie pracują
obydwie półkule. Uczeń wypowiada ważne formy gramatyczne z odpowiednią intonacją w sensownym
zdaniu. Dzięki temu formę gramatyczną zapamiętuje także jako jednostkę fonetyczną. Jednocześnie poznaje
podstawowy wzór intonacji, ważny dla rozumienia ze słuchu na wyższych poziomach.
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Przykład
Pytanie o upodobania i antypatie ćwiczy się tu najpierw przez zwykłe powtarzanie. Ważne są dwie
kwestie − gramatyczna struktura pytania i końcówka czasownika mögen − zapisywane w pamięci
fonetycznej i przez to automatyzowane. Jednocześnie ćwiczy się intonację zdań pytających
o rozstrzygnięcie (Ja/Nein-Fragen) oraz akcent zdaniowy. W zadaniu polegającym na ćwiczeniu
wymowy najpierw wypowiada się tę część zdania, która zawiera informację akcentowaną,
a następnie powtarza się ją jeszcze raz w kontekście całego zdania.
Mathe?

Magst du Mathe?

3

Schulfächer
Fragt und antwortet. Berichtet einander.
Pytajcie i odpowiadajcie według przykładów. Zrelacjonujcie uzyskane informacje.
Zadanie 3 to użycie materiału wyuczonego w zadaniach 1 i 2 w prawdziwej sytuacji komunikacyjnej.
Podane poniżej słownictwo pomaga uczniom w rozmowie. Nauczyciel może je uzupełniać: Wie heißt…
auf Deutsch? W podręczniku podano tylko kilka nazw przedmiotów szkolnych (Mathe[matik], Bio[logie],
Sport, Geograﬁe). To słownictwo można dowolnie rozszerzyć na życzenie uczniów. Nie będzie to wtedy
słownictwo obowiązkowe, ale indywidualne, dzięki czemu − jak pokazuje praktyka – uczeń łatwiej je
zapamięta. Na zakończenie można poprosić kilkoro uczniów, aby przed całą klasą zaprezentowali swojego
rozmówcę, dzięki czemu przećwiczą poznaną formę 3. os. lp. w kontekście komunikacyjnym.

4 Pause
a Hör zu und lies den Dialog mit. Słuchając nagrania, czytaj dialog.
Na początku nauczyciel pokazuje uczniom zdjęcie (każe im zasłonić tekst albo używa folii) i prosi ich,
by utworzyli do niego możliwe wypowiedzi. Uczniowie mogą też wykorzystać materiał z zadań1–3 oraz
z rozdziału 1 (powitanie: Wie heißt du?, Ich heiße… Was magst du? / Magst du…?). Następnie uczniowie
słuchają dialogu. Podczas drugiego słuchania czytają dialog. Nowością w tym dialogu są zaimki dzierżawcze
mein/e, dein/e, których formy zaprezentowano w pomarańczowej ramce Denk nach (znajdującej się po
lewej stronie). Formę meine Freundin uczniowie mogą znaleźć w tekście, do formy deine Freundin muszą
dojść przez dedukcję. Nie należy tu prezentować całego paradygmatu zaimka dzierżawczego, jest on
tematem rozdziału 6.
Nowością są tu także zaimki osobowe 1. i 2.os. lm., które zebrano w pomarańczowej ramce Denk nach (po
prawej stronie). W tym miejscu można odesłać uczniów do tabeli Gramatyka, zamieszczonej na ostatniej
stronie rozdziału (str. 20).
b Stelle deine Freunde vor. Przedstaw swoich przyjaciół.
Uczniowie po kolei przedstawiają swoich przyjaciół. Wypowiadają się na ich temat, używając zaimków
osobowych i odmieniając czasowniki sein, spielen, hören, mögen, machen. Uczniowie mogą również pracować
w trzyosobowych grupach. W ten sposób kilkoro z nich może wypowiadać się w tym samym momencie.
5

Meine Freunde
Schreibe den Text ins Heft, ergänze die Lücken und lies ihn vor.
Przepisz poniższy tekst do zeszytu, uzupełnij luki, a następnie przeczytaj go głośno.
Zadanie pisemne utrwala wyuczone struktury. Zaleca się wykorzystanie go jako pracy domowej. Nadaje
się także do indywidualizacji procesu nauczania − na podstawie podanych zdań zdolniejsi uczniowie
mogą napisać własny tekst na temat swoich przyjaciół.
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6

Der Zahlen-Rap
Hör zu und spiel mit. Wysłuchaj nagrania i przyłącz się do zabawy.
Liczby to jeden z ulubionych tematów uczniów, którzy uczą sie najpierw liczyć od 1 do 20. Początkowo
odsłuchują nagrania i powtarzają liczebniki Rytmiczne mówienie w rapie liczbowym wspomaga ich
zapamiętywanie liczebników.
Rzadkie w innych językach świata przestawienie cyfr w języku niemieckim, które uczącym się sprawia
problemy, pokazano na przykładzie liczby 13. Należy podać uczniom ten przykład i dodać z humorem:
„Die Deutschen sind halt manchmal etwas verdreht…”

7
a
b

Sprechen üben – Zahlengruppen sprechen
Hör zu und sprich nach. Słuchaj i powtarzaj.
Sprich die Telefonnummern laut. Wer kann eine auswendig?
Wypowiedz głośno poniższe numery telefonów. Kto powtórzy je z pamięci?
Uczniowie słuchają nagrania i je powtarzają. Nauczyciel zachęca ich do głośnego wypowiadania numerów
telefonu.

8

Telefonnummern
Spielt in der Klasse. Zagrajcie w klasie według przykładu.
Gra dydaktyczna przeznaczona do zabawy w klasie. Uczniowie trenują zwłaszcza rozumienie liczb ze
słuchu oraz interesują się materiałem przerabianym na lekcji.
Nauczyciel każe uczniom wypisać na tablicy ich nazwiska i numery telefonów. Kiedy lista jest kompletna,
nauczyciel (z odpowiednią gestykulacją) wybiera jakiś numer telefonu i mówi głośno: „2 8 7 5 3 – dryńdryń”. Uczeń, którego numer wybrał, udaje, że podnosi słuchawkę i mówi Hallo. Odbywa się krótka
rozmowa: Wie geht´s? – Danke, gut. Und Ihnen? – Auch gut, tschüs. – Tschüs. Następnie dany uczeń
wybiera kolejny numer telefonu.
W Niemczech osoba dorosła odbierając telefon, zgłasza się, podając swoje nazwisko, natomiast dzieci
i młodzież dodatkowo podają imię. Dziś jednak wiele osób mówi po prostu Hallo.

9

Die Schule ist aus
Hört den Dialog, lest ihn und spielt in der Klasse.
Wysłuchajcie dialogu, przeczytajcie go i odegrajcie w klasie.
Tematem dialogu są numery telefonów komórkowych. Jego zrozumienie nie powinno sprawić żadnych
trudności, ponieważ powtórzono w nim liczby i występuje literowanie, a także wprowadzono adresy
e-mailowe. W wykonaniu zadania może także pomóc Dialoggeländer (materiały do kopiowania).

10 Die Zahlen bis 1000
Hör zu und lies die Zahlen. Wysłuchaj nagrania, a następnie przeczytaj liczby.
Tutaj zaprezentowano liczby od 21 do 1000, zaznaczono także te, które tworzy się nieregularnie.
Nauczyciel zwraca uwagę na und, np. einundzwanzig i każe uczniom wysnuć wnioski na podstawie tego
przykładu.
11 Zahlenspiele: Echo, Laufdiktat, Zahlenkette
a Hör zu und sprich nach. Słuchaj i powtarzaj.
Nauczyciel każe uczniom powtarzać liczby bez zaglądania do książki, dzięki czemu ćwiczą ich formę
brzmieniową. Podczas drugiego słuchania uczniowie czytają liczby równocześnie z nagraniem. W ten
sposób koncentrują się na znaczeniu oraz na przestawianiu cyfr.
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b

Würﬂe 2-mal und lies die Zahlen in der Tabelle.
Rzuć dwukrotnie kostką do gry i przeczytaj liczby z odpowiedniej kolumny w tabeli.
Uczniowie pracują w dwu- i czteroosobowych grupach. Każda z nich potrzebuje dwóch kostek. Przez
około 5−10 minut wielu uczniów jednocześnie może przećwiczyć bardzo dużo liczb. Nauczyciel pomaga
im tylko wtedy, kiedy mają trudności. Zapisuje na tablicy pytanie: Wie sagt man die Zahl?
Jeśli uczeń wyrzuci dwie szóstki, traﬁ na liczbę, której jeszcze nie poznał − może domyślić się, jak należy ją
wypowiedzieć (1234).

c Lies die Zahlen und diktiere sie. Przeczytaj liczby i je podyktuj.
Nauczyciel łączy uczniów w pary. W każdej z nich jedna osoba zapisuje liczby (potrzebuje kartki papieru
i długopisu), a druga biega. Na tylnej stronie tablicy lub w innym trudnym do zobaczenia miejscu
uczniowie wieszają listy z 5−10 liczbami. Na słowo „Start” jedna osoba z każdej grupy biegnie do listy,
wybiera sobie jakąś liczbę, po czym wraca do partnera, podaje mu ją po niemiecku, a on szybko zapisuje
itd. Ta para, która w najkrótszym czasie będzie miała na kartce bezbłędnie zanotowane wszystkie liczby,
wygrywa.
W większych grupach warto porozwieszać kilka list z liczbami, żeby nie powstał tłok.
Mogą mieć one różny stopnień trudności − łatwe muszą opracować wszyscy, trudne są dla chętnych.
d Setze das Spiel fort. Kontynuuj zabawę.
Uczniowie ćwiczą niemieckie liczebniki podczas gry łańcuszkowej.
Wariant 1: Do tej gry można użyć piłki, którą uczniowie sobie podają i zachęcają się wzajemnie do dalszej
zabawy. Sprawia to, że lekcja nie jest monotonna, a jednocześnie pomaga w koncentracji, ponieważ
młodzież w tym wieku ma tendencję do „wyłączania się”. Uczniowie ruszają się podczas lekcji, rzucając
i łapiąc piłkę, co poprawia krążenie. Oczywiście nie zawsze i nie we wszystkich klasach można zrealizować
tę zabawę.
Wariant 2: Inna gra liczbowa to ćwiczenie łańcuszkowe „Zakazana liczba”.
Nauczyciel ustala, że zakazaną liczbą jest np. 7. Następnie każe uczniom głośno liczyć w kolejności, w jakiej
siedzą, albo dopiero po złapaniu piłki. Przy każdej wielokrotności siódemki albo przy liczbie, w której
występuje 7, uczniowie mówią np. Bang! (albo pstrykają palcami itp.).
Przykład: 1, 2, 3, 4, 5, 6, bang, 8, 9, 10, 11, 12, 13, bang, 15, 16, bang…
Grę można powtórzyć po kilku tygodniach.
12 Schulsachen
Höre die Wörter, such sie im Bild und lies vor.
Wysłuchaj nagranych wyrazów, znajdź je na obrazku, a następnie przeczytaj na głos.
Nauczyciel każe uczniom obejrzeć obrazek. Następnie uczniowie słuchają nagranych wyrazów i szukają na
obrazku pasujących do nich zapisów graﬁcznych. W tym zadaniu trenuje się związek między dźwiękiem
a jego zapisem, co stanowi warunek późniejszej pracy ze słownikiem. Następnie uczniowie czytają na głos
słówka wraz z rodzajnikami.
Dzięki słuchaniu i wypowiadaniu słowa wraz z jego rodzajnikiem tworzy się jedność brzmieniowa, która
ułatwia uczniowi naukę i automatyzację.
Rodzajniki wyróżniono trzema kolorami, dzięki czemu łatwiej będzie się ich uczyć wzrokowcom.
Tego kolorowego oznaczenia nie zastosowano jednak w całej książce (byłoby to nadużycie systemu),
posłużono się nim punktowo (np. w rozdziale 3).
Słownictwo łatwo przyswaja się przez zabawę, np. das Kimspiel: Nauczyciel układa na biurku 10−20
przyborów szkolnych. Uczniowie podchodzą i mają minutę na ich obejrzenie. Następnie wracają na swoje
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miejsca i wypisują nazwy tylu rzeczy, ile zdołali zapamiętać. Uczeń, który zanotował wszystkie, otrzymuje
piątkę.
Das Heft – der Füller – das Buch – das Lineal – der Rucksack – der Bleistift – der Radiergummi –
das Mäpchen – der Zirkel – die Schere – die Tafel – der Spitzer – der Filzstift – der Klebsotﬀ – die
Brille – der Kuli – der Computer – die CD – die Uhr
Zastosowano tu neutralne określenie Rucksack. W Niemczech ten przedmiot nosi różne nazwy: die
Schultasche, -n; der Ranzen, -; na północy Niemiec: der Tornister, -; dzisiaj, w dobie rzeczy markowych, mówi
się też: der 4you, der Eastpak…
Lernen lernen – Strategie
Podana wskazówka już od początku ułatwia uczniowi systematyczną naukę tak ważnych dla języka
niemieckiego rodzajników. Fiszek można używać w domu oraz na lekcjach. Sensowne może być
np. utworzenie w klasie kartoteki, do której w ciągu całego roku uczniowie dokładają ﬁszki. Każdy uczeń
po kolei odpowiada za wpisywanie do niej słówek z danego tygodnia. Za pomocą ﬁszek można regularnie
organizować szybką powtórkę z rodzajników. Klasa jest lepiej zmotywowana, kiedy rolę nauczyciela
w odpytywaniu przejmuje uczeń. Zasada kartoteki nadaje się również do powtarzania słownictwa
i zagadnień gramatycznych.
13 Der Wortakzent
Hör zu und sprich nach. Słuchaj i powtarzaj.
Akcent wyrazowy jest punktem wyjścia do dalszej pracy nad wymową. Podstawowy wzór akcentowania/
nieakcentowania ćwiczy się, wypowiadając akcent wyrazowy. Słowa to relatywnie krótkie jednostki,
z których stroną fonetyczną uczniowie potraﬁą sobie poradzić już na tym etapie nauki. Poprawne
akcentowanie całego zdania wymaga dużo większej płynności.
Poza tym samogłoska w miejscu akcentowanym jest najważniejszą samogłoską w danym wyrazie. Tylko
w tym przypadku rozróżnia się, czy wypowiada się ją jako długą, czy krótką. To ona jest nośnikiem
informacji na temat słowa. Jeśli rozpozna się samogłoskę z akcentu wyrazowego wraz z jej otoczeniem,
zrozumie się już prawie całe słowo. Jest to ważny warunek właściwego rozumienia ze słuchu.
14 Ist das ein Bleistift?
Sprecht in der Klasse. Przeprowadźcie w klasie rozmowę według przykładu.
Wskazówka: Zgadywanka: gra ćwiczy nowe słownictwo oraz akcent wyrazowy.
Realizacja: Potrzebne są: chusta, worek lub pudełko. Nauczyciel zbiera kilka różnych przyborów szkolnych,
kładzie je na stole i przykrywa chustą (albo wkłada do worka czy do pudełka). Następnie prosi do
siebie ucznia, który wybiera jeden przedmiot w taki sposób, żeby inni tego nie widzieli, i chowa go za
plecami. Teraz klasa musi zgadnąć, o jaką rzecz chodzi: Ist das der Spitzer? – Nein (das ist nicht der Spitzer).
Nauczyciel powinien zwracać uwagę na akcent wyrazowy, gdyż często poprawna wymowa, która nie
sprawiała problemu w ćwiczeniach na powtarzanie, gdzieś znika. W trakcie ćwiczenia można uzgodnić
z uczniami, że niepoprawna wymowa również prowadzi do odpowiedzi Nein. Na pytanie Ist das der
Radiergummi? trzeba odpowiedzieć Nein, bo to jest przecież der Radiergummi.
W pomarańczowej ramce Denk nach zebrano prawie wszystkie poznane do tej pory formy rodzajnika
(określony, nieokreślony) oraz formy zaimka dzierżawczego. Uczniowie dopisują brakujące końcówki.
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15 Meine Freunde und meine Schule
a Sieh die Fotos an und lies die Texte. Przyjrzyj się zdjęciom, a następnie przeczytaj teksty.
b Welche Aussagen sind richtig und welche falsch? Markiere.
Które ze stwierdzeń są prawdziwe, a które fałszywe? Zaznacz.
W tym zadaniu zgromadzono wszystkie struktury z rozdziałów 1 i 2. Zdjęcia oraz teksty do czytania
przekazują uczniom informacje na temat życia niemieckiej młodzieży.
Rozwiązanie: 1.f (Sein Freund Vladimir kommt aus Russland.) 2.f (Er lernt Englisch und Französisch.)
3.r 4.f (Sie lernt Englisch) 5.r 6.r 7.f (Christine spielt Flöte.) 8.r 9.r 10.r 11.f (Georg und Vladimir
jonglieren.) 12.r
Dyktando
Nauczyciel dyktuje uczniom poniższe pytania, a następnie każe im na nie odpowiedzieć.
Wie heißt du?
Wo wohnst du?
Was magst du?

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Wie heißt dein Freund/deine Freundin? Was mag er/sie?
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Uczniowie potraﬁą:
Słownictwo:
Gramatyka:
Fonetyka:
Strategia uczenia się:

przeprowadzać wywiady z kolegami/koleżankami; opowiadać o zwierzętach i pisać
krótkie teksty na ich temat.
zwierzęta; kontynenty; kolory.
odmiana czasownika haben w czasie Präsens; pytania o rozstrzygnięcie (Ja/NeinFragen); rodzajniki określone i nieokreślone w bierniku; liczba mnoga rzeczowników.
samogłoski długie i krótkie; akcent wyrazowy; melodia zdania pytającego.
techniki uczenia się rodzajników i form liczby mnogiej.

Strona wprowadzająca
Zebrano tu zdjęcia i nazwy wielu zwierząt. Uczniowie nie będą musieli nauczyć się wszystkich wyrazów.
Każdy zapamięta prawdopodobnie około pięciu (zgodnie ze swoimi zainteresowaniami). Stronę
wprowadzającą można wykorzystać także jako „leksykon obrazkowy”. Wybór prezentowanych zwierząt
z jednej strony jest uwarunkowany treścią, z drugiej – uzależniony od cech gramatycznych i fonetycznych
(przykłady na długie i krótkie samogłoski itp.). Zadania 1 i 4 odwołują się do tej strony.
1

Tiergeräusche
Hör zu und ﬁnde das richtige Tier auf Seite 21.
Wysłuchaj nagrania i odnajdź właściwe zwierzę na stronie 21.
Uczniowie przyglądają się zdjęciom zamieszczonym na stronie wprowadzającej. Słuchając nagrania,
rozpoznają zwierzęta po wydawanych przez nie odgłosach i wskazują ich zdjęcia. Następnie wypowiadają
na głos ich nazwy. Podczas drugiego słuchania uczniowie po kolei czytają nazwy zwierząt.
To zadanie można powtórzyć na następnej lekcji. Uczniowie powinni podać właściwe nazwy zwierząt już
bez zaglądania do książki.
Rozwiązanie: 1. Katze 2. Tiger 3. Hund 4. Kanarienvogel 5. Bär 6. Pferd 7. Maus

Odgłosy wydawane przez zwierzęta nazywa się różnie w poszczególnych językach. Oto wybór
niemieckich odgłosów zwierząt: pies robi Wau, wau!, kot – Miau!, krowa – Muh!, kogut – Kikeriki!, owca –
Mäh, mäh!
2
a
b

Der Wortakzent
Schreibe die Tiernamen ins Heft. Zapisz poniższe nazwy zwierząt w zeszycie.
Hör zu und sprich nach. Markiere den Wortakzent. Wo ist der Wortakzent nicht am Anfang?
Słuchaj i powtarzaj. Zaznacz akcent wyrazowy. W których wyrazach akcent nie pada na pierwszą
sylabę?
Jest to powtórzenie na przykładzie nazw zwierząt akcentu wyrazowego wprowadzonego w rozdziale 2. To
zadanie stanowi przygotowanie do następnego.

3

Die Vokale a – e – i – o – u: lang _ oder kurz t?
Hör zu und sprich nach. Słuchaj i powtarzaj.
die Katze – der Tiger – die Antilope – das Meerschweinchen – die Spinne – der Kanarienvogel –
das Lama – der Pinguin
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Zadanie polega na rozróżnianiu długich i krótkich samogłosek w języku niemieckim. Ten kontrast można
łatwo pokazać na przykładzie gumek. To, czy tylko nauczyciel będzie miał gumkę, czy też dostanie ją każdy
uczeń, zależy z pewnością od liczebności klasy.
Najpierw nauczyciel wypowiada bardzo wyraźnie przykładową parę wyrazów Lama – Ka.tze. Mówiąc
Lama, przeciąga samogłoskę tak długo, jak rozciąga się gumka, natomiast wypowiadając słowo Katze,
napina gumkę krótko, szybko i zaraz ją puszcza. Następnie włącza nagranie i każe uczniom powtarzać
chórem pary wyrazów. Jeśli klasa nie jest zbyt duża, nauczyciel poświęca każdemu uczniowi chwilę,
by sprawdzić, czy na pewno zrozumiał to zjawisko fonetyczne. Może podchodzić do uczniów, aby –
w przypadku niewiedzy – żaden z nich nie czuł się skompromitowany przed całą klasą.
Samogłoski długie i krótkie
W języku niemieckim występują samogłoski długie i krótkie. To rozróżnienie dotyczy samogłosek
w miejscu akcentu wyrazowego. Samogłoska w sylabie akcentowanej może być w języku
niemieckim długa albo krótka, nie istnieje wariant pośredni.
Szczególne znaczenie ma to, że samogłoski różnią się nie tylko długością, lecz także sposobem
wymawiania (jakością). Najbardziej wyrazista jest różnica w wypadku e i o, które w wersji długiej są
zdecydowanie bardziej napięte i zamknięte niż w krótkiej.
4

Tiere und Kontinente
Woher kommen die Tiere auf Seite 21? Fragt und antwortet.
Skąd pochodzą zwierzęta, których zdjęcia znajdują się na stronie 21?
Pytajcie i odpowiadajcie według przykładów.
Jest to powtórzenie struktury kommen aus oraz wprowadzenie nazw kontynentów. Zadanie można
przeprowadzić w sposób łańcuszkowy (np. za pomocą piłki).

5

Lieblingstiere
Macht eine Liste mit euren Lieblingstieren. Sporządźcie listę waszych ulubionych zwierząt.
Nauczyciel wymawia słowo Lieblingstier (dokładnie i wolno) i prosi uczniów o powtórzenie.
Wykorzystując znane słownictwo, uczniowie sporządzają listę swoich ulubionych zwierząt.

6
a

Hast du ein Haustier?
Lies die Aussagen und hör zu. Was ist richtig? Was ist falsch? Markiere.
Przeczytaj poniższe stwierdzenia, a następnie wysłuchaj nagrania. Które z nich są prawdziwe,
a które fałszywe? Zaznacz.
Jest to pierwsze prawdziwe zadanie na słuchanie ze zrozumieniem. Dialog podano tylko do połowy, druga
część znajduje się na płycie.
Nauczyciel każe uczniom przyjrzeć się zdjęciu. Następnie prosi o przeczytanie zdań. Koniugacja haben
znajduje się w ramce Denk nach (obok zdań). Nie trzeba w tym momencie ćwiczyć całej koniugacji, nie
należy też na razie wyjaśniać biernika. Na tym etapie najważniejsze jest rozumienie ze słuchu.
Nauczyciel odtwarza dialog i prosi uczniów, aby zaznaczyli znakiem X – zdania zgodne z treścią tekstu,
a znakiem Y – zdania fałszywe. Nauczyciel sprawdza odpowiedzi na forum klasy i jeszcze raz włącza
dialog. Tym razem uczniowie powinni zrozumieć także zawarte w nim szczegóły. Następnie nauczyciel
prosi o uzupełnienie ramki Denk nach i omawia biernik. Mówi uczniom, że tak naprawdę jest to tylko
nowa końcówka -en dla rodzaju męskiego. W ramce Denk nach zaznaczono ją – podobnie jak rodzajnik
określony – na niebiesko.
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b

Haustiere − Macht Interviews und berichtet einander.
Przeprowadźcie wywiady dotyczące zwierząt domowych i zrelacjonujcie uzyskane informacje.
Zadanie ma na celu zastosowanie i przećwiczenie w kontekście komunikacyjnym odmiany haben
i rodzajników w bierniku. Sugeruje się przeprowadzenie go w formie łańcuszka – pytania i odpowiedzi
powinny być dość krótkie, proste i w miarę szybko po sobie następować (Hast du ein Haustier, Markus? –
Ja, ich habe einen Hund. Hast du auch einen Hund, Sarah? – …).
 Hast du Haustiere, Drina?
 Ja, ich habe eine Katze.
 Hast du auch einen Hund?
 Nein, ich habe keinen Hund. Und du?
 Ich habe einen Hund und einen Papagei.
 Einen Papagei? Super. Ist der schon alt?
 Ja, er ist 20 Jahre alt.
 Und dein Hund?
[Od tego momentu nie ma tekstu w książce:]
 Der ist erst 3. Er heißt Timo.
 Meine Katze ist 4 Jahre alt. Sie heißt Pamur.
 Hast du noch andere Tiere?
 Ja, eine Spinne. Sie heißt Tilli.
 Eine Spinne! Magst du Spinnen?
 Ich ﬁnde Spinnen toll. Mäuse mag ich nicht.
 Ich mag Mäuse. Die sind lieb. Aber Spinnen mag ich nicht.

7

Grammatik spielen
Würﬂe 2-mal, frage und antworte.
Rzuć dwukrotnie kostką do gry, utwórz pytanie i na nie odpowiedz.
Uczniowie pracują w grupach liczących dwie, trzy lub cztery osoby.
Każdy z nich rzuca dwukrotnie kostką. Pierwsza z wyrzuconych cyfr oznacza numer kolumny, druga –
rzędu. Jeśli wyrzuci cyfry 1 i 2, musi utworzyć pytanie ze słowem Hamster, np. Hast du einen Hamster?
Zapytany gracz odpowiada. Za poprawnie sformułowane pytanie i dobrą odpowiedź uczniowie
otrzymują po jednym punkcie. Następnie kostką rzuca kolejna osoba. Gra powinna trwać ok. 10 minut.
Wygrywa uczeń z największą liczbą punktów (Nauczyciel powinien napisać na tablicy zwrot Du bist dran!).

8 Ja/Nein-Fragen
Pytania o rozstrzygnięcie (Ja/Nein-Fragen) pojawiły się w rozdziale 2, a także kilka razy na początku
rozdziału 3. To zadanie systematyzuje je i pozwala ćwiczyć wraz ze wszystkimi czasownikami poznanymi
do tej pory. Uczniowie tworzą pytania i odpowiedzi, używając podanych czasowników.
a Wiederhole die Verbformen. Powtórz formy czasowników.
Zadanie polega na wyćwiczeniu odmiany czasownika, która potem pomoże uczniom skoncentrować się
na poprawnym szyku wyrazów w zdaniach.
b

Schreibe die Fragen: du-Form und Sie-Form.
Utwórz pytania. Użyj formy du (ty) i formy grzecznościowej Sie (pan/pani/państwo).
Zadanie pisemne przygotowuje do kolejnego (nr 9). Dokończenie zadania 8b można wykorzystać jako
pracę domową.
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9
a

Interviews in der Klasse
Ja/Nein-Fragen stellen – Hör zu und sprich nach.
Tworzenie pytań o rozstrzygnięcie (Ja/Nein-Fragen). Słuchaj i powtarzaj.
Nauczyciel zwraca uwagę na wzrastającą intonację pytań „tak/nie”. Może także napisać na tablicy zdanie
i dorysować obok strzałki skierowane w odpowiednią stronę:
Spielen Sie Fußball?

b

Frage deine Mitschüler/Mitschülerinnen.
Zapytaj swoich kolegów/koleżanki według przykładów.
Zadanie należy połączyć z ruchem. Uczniowie wstają, chodzą po klasie i starają się zadać jak najwięcej
pytań kolegom/koleżankom. W ten sposób zaaranżowano sytuację small talku. Mile widziane będą
dowcipne pytania.
Zaleta: Wielu uczniów mówi i ćwiczy jednocześnie, ruch wprowadza ożywienie, uczniowie nie mają pod
ręką książek, więc muszą mówić z pamięci, a sytuacja komunikacyjna jest zbliżona do autentycznej.

c Frage deinen Lehrer/deine Lehrerin. Zapytaj swojego nauczyciela/swoją nauczycielkę.
Uczniowie zadają swojemu nauczycielowi/swojej nauczycielce pytania według przykładów.
W Niemczech uczniowie zwracają się do nauczyciela Frau/Herr + nazwisko, np. Frau Schmidt albo Herr
Müller.
10 Nomen lernen: der Hund – die Hunde
a Lies das Beispiel und mache zehn Lernkarten: Tiere und andere Nomen.
Przeczytaj przykład i przygotuj dziesięć ﬁszek ze słownictwem dotyczącym zwierząt.
b Ergänze den Lerntipp. Uzupełnij poniższy tekst dotyczący strategii uczenia się rzeczowników.
c Tauscht die Karten mit den Mitschülern / Mitschülerinnen. Übt die Nomen: mit Artikel und
Plural.
Wymieniajcie się z kolegami/koleżankami przygotowanymi ﬁszkami. Ćwiczcie rzeczowniki
wraz z rodzajnikami i liczbą mnogą.
Jeśli zgodnie ze strategią zaproponowaną w rozdziale 2, na stronie 18, w ramce Lernen lernen klasa zaczęła
tworzyć kartotekę, można ją teraz rozszerzyć, dodać nowe wyrazy i jednocześnie zachęcić uczniów,
aby robili ﬁszki na własny użytek i się z nich uczyli. Ważne, aby zapamiętywali od razu także liczbę
mnogą każdego rzeczownika. Na tym etapie nauki nie ma sensu wprowadzanie systematyki różnych
rodzajów form liczby mnogiej, ponieważ zamiast pomóc, niepotrzebnie obciąży uczniów i utrudni im
wypowiadanie się w języku niemieckim.
11 Tiere und Farben
a Ordne die Wörter im Englischen den Wörtern im Deutschen zu.
Dopasuj wyrazy w języku angielskim do ich odpowiedników w języku niemieckim.
b Beschreibe vier Tiere. Opisz cztery dowolne zwierzęta według przykładów.
Nauczyciel każe uczniom wykonać to zadanie w parach. Uczniowie dopasowują wyrazy w języku
angielskim do ich niemieckich odpowiedników. Następnie nauczyciel może rozszerzyć zadanie i kazać
uczniom poszukać innych podobnych do siebie słów niemieckich i angielskich, np. I – ich, you – du, she –
sie, ﬁve – fünf, six – sechs…
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Nauczanie języka niemieckiego po angielskim (DaFnE-Konzept)
Uczniowie mają za sobą pierwsze kroki w nauce języka obcego, poznali jego gramatykę i słownictwo,
zebrali doświadczenia związane z jego nauką, dzięki czemu nabyli wiedzę i wypracowali strategie
uczenia się. Czasami znajomość angielskiego prowadzi do błędów w niemieckim, np. w wypadku
złudnego podobieństwa słów – tzw. fałszywych przyjaciół (falsche Freunde). Jednak przeważają
zalety tego, że uczeń ma już jakieś doświadczenie w nauce języka obcego. Jeżeli chodzi o typologię
języków, angielski i niemiecki są ze sobą dość blisko spokrewnione. Widać to wyraźnie w przypadku
słownictwa (tutaj na przykładzie nazw kolorów). W obu językach występuje dużo słów
pochodzących z łaciny, które co prawda często inaczej się wymawia, jednak w formie pisemnej
można je łatwo rozpoznać.
12 Interviews über Tiere
a Schreibt Fragen und Antworten. Zapiszcie pytania i odpowiedzi według przykładów.
b Macht Interviews in der Klasse und berichtet einander.
Przeprowadźcie wywiady w klasie i zrelacjonujcie uzyskane informacje.
Uczniowie zamykają książki i zbierają pytania, które poznali do tej pory. Na ich prośbę można dodać także
kilka takich, które chcieliby zadać, ale nie potraﬁą ich sformułować.
13 Ein Tier beschreiben
Schreibe einen kurzen Text und lies ihn vor.
Mache mit deinen Mitschülern / Mitschülerinnen ein Plakat.
Napisz krótki tekst i przeczytaj go na głos. Razem z kolegami/koleżankami sporządź plakat.
Każdy uczeń opisuje wybrane zwierzę – to, które lubi najbardziej, lub ma w domu. Nauczyciel
każe uczniom napisać własne teksty, służy pomocą, kiedy brakuje im słów lub mają trudności ze
sformułowaniem zdania. Zachęca ich, aby korzystali ze struktur, które już poznali, zamiast najpierw pisać
tekst po polsku, a potem go tłumaczyć.
Teksty przepisane na czysto i ewentualnie opatrzone zdjęciami lub własnymi rysunkami można zebrać na
jednym lub kilku dużych plakatach i powiesić w klasie. Taki rezultat pracy całej klasy pokazuje uczniom,
jak dużo nauczyli się z języka niemieckiego, oraz motywuje ich do dalszej nauki.
14 Tiere in Deutschland
Pierwsze prawdziwe ćwiczenie na rozumienie tekstu czytanego to mały tekst realio- i kulturoznawczy,
który uczniowie mogą opracować samodzielnie. Nie muszą rozumieć szczegółów, wystarczy, że wyszukają
najważniejsze informacje.
a

Lies den Text. Welche Überschrift passt: A oder B?
Przeczytaj tekst. Który nagłówek do niego pasuje: A czy B?
Nauczyciel każe uczniom przeczytać proponowane nagłówki. Pozwala im czytać tekst do chwili, aż
zdecydują, która propozycja jest właściwa.
Rozwiązanie: A, ponieważ pierwsze zdanie brzmi: „Die Deutschen mögen Haustiere”.

b Was steht im Text? Markiere. Jakie informacje znajdują się w tekście? Zaznacz.
Uczniowie czytają zdania 1–5, a następnie szukają w tekście odpowiednich informacji. To ćwiczenie
nadaje się bardzo dobrze do pracy w parach, ponieważ dzięki dyskusji uczniowie uświadamiają sobie
strategie czytania ze zrozumieniem.
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Odpowiedzi należy omówić na forum klasy. W tym momencie kończy się praca z tekstem. Znaleziono
potrzebne informacje, więc uczniowie nie muszą rozumieć ani wyjaśniać innych słów czy struktur, które
nie były do tego potrzebne.
Rozwiązanie: 1. r 2. f (über 5 Millionen Hunde) 3. f (Die Deutschen haben auch
Fische.) 4. r 5. f (Über 7 Millionen Katzen leben in deutschen Wohnungen.)
15 Bilderrätsel
Wie viele Tiere ﬁndest du im Bild? Welche Farben haben die Tiere?
Ile zwierząt odnajdziesz na obrazku? Jakiego koloru jest każde z nich?
Uczniowie powtarzają nazwy kolorów oraz formy liczby mnogiej nazw zwierząt.
Diktat
Nauczyciel dyktuje uczniom wszystkie odpowiedzi, następnie pytania, po czym każe dopasować jedne do
drugich.
A
B
C
D

Nein, ich habe eine Katze.
Mein Lieblingstier ist das Pferd.
Ja.
Sie ist jung, sie ist zwei Jahre.

1.
2.
3.
4.

Hast du ein Haustier?
Hast du einen Hund?
Wie alt ist sie?
Was ist dein Lieblingstier?
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Uczniowie potraﬁą:
Słownictwo:
Gramatyka:
Fonetyka:
Strategia uczenia się:

pytać o godzinę i odpowiadać na takie pytanie; nazywać pory dnia i dni tygodnia;
opisywać swój dzień w szkole.
pory dnia; dni tygodnia; przedmioty szkolne.
określanie czasu za pomocą przyimków: um, von … bis, am; szyk wyrazów
w zdaniu.
samogłoska ü (długa/krótka).
ﬁszki do pytań o uzupełnienie (W-Fragen).

Strona wprowadzająca
Nauczyciel każe uczniom przyjrzeć się zdjęciom, skomentować je po polsku i podać polskie odpowiedniki
ich podpisów.
1 Lea, aufstehen!
a Höre den Dialog und lies ihn. Wysłuchaj dialogu, a następnie go przeczytaj.
Nauczyciel każe uczniom przyjrzeć się zdjęciom, po czym odtwarza nagranie. Uczniowie słuchają nagrania
jeszcze raz, powtarzając sekwencje dialogowe. Następnie odgadują znaczenie słów aufstehen, müde,
zu spät. Pomogą im w tym zdjęcia, a także emocje słyszane w głosie lektorów (w tym celu nauczyciel
powinien jeszcze raz włączyć dialog). Nauczyciel zachęca uczniów do zgadywania. Jeśli propozycje są
sensowne – chwali ich, jeśli nie − poprawia. W ten sposób wspiera kształtowanie się u uczniów dobrych
strategii rozumienia ze słuchu. Uczniowie mogą podawać słowa po polsku i wyjaśniać je w sposób
pantomimiczny, co najbardziej sprzyja nauce języka obcego. Nauczyciel wyjaśnia słowa, które sprawiły im
trudność.
Eben ma tutaj znaczenie Das habe ich dir doch gerade gesagt! albo Gut, dass du das endlich verstanden hast!
Uczeń nie powinien uczyć się partykuł ani nawet ich stosować (partykuły to materiał na poziomie
Mittel- i Oberstufe). Jednak należy wcześnie skonfrontować uczniów z tymi typowymi elementami języka
niemieckiego, aby nauczyli się je dostrzegać i nie musieli się o nie potykać.








Lea, aufstehen! – Leaaa, aufstehen!
Ich bin so müde. Wie viel Uhr ist es?
Es ist schon halb sieben. Aufstehen!
Halb sieben. Ich gehe am Mittwoch um halb neun.
Lea, heute ist Donnerstag, nicht Mittwoch!
Was? Ich bin zu spät! Ich habe heute um Viertel vor acht Fitness-AG.
Eben!

b

Höre den Dialog noch einmal und lies die Aussagen 1−5. Was ist richtig? Was ist falsch? Markiere.
Wysłuchaj dialogu jeszcze raz i przeczytaj poniższe stwierdzenia 1−5. Które z nich są prawdziwe,
a które fałszywe? Zaznacz.
Nauczyciel przeprowadza to zadanie w formie pracy indywidualnej.
Rozwiązanie: 1. richtig 2. falsch
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3. falsch

4. richtig 5. falsch
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Sprechen üben
Hör zu und sprich nach. Słuchaj i powtarzaj.
Uczniowie powtarzają chórem najważniejsze struktury. Jeżeli są już na to gotowi, mogą przeczytać lub
odegrać dialog (z odpowiednim wyrazem emocjonalnym).

3 Uhrzeiten
a Hör zu und sprich nach. Słuchaj i powtarzaj.
Uczniowie przyglądają się zegarom, słuchają nagrania i powtarzają godziny.
Nauczyciel pyta o aktualny czas, rysuje na tablicy kilka zegarów i każe uczniom określić, którą godzinę
wskazują.
Uczniowie ćwiczą podawanie godzin za pomocą zegara z ostatniej strony rozdziału (s. 36).
Na tak wczesnym etapie nauki nie wprowadzono sposobu określania godziny fünf vor halb albo fünf nach
halb. W klasach zdolniejszych można uzupełnić materiał o tę wiadomość, w słabszych – wystarczy prosta
forma fünfundzwanzig nach/vor, którą co prawda spotyka się rzadziej, jednak zrozumienie jej nie sprawia
problemów.
b

Notiert fünf Uhrzeiten – Arbeitet zu zweit. Fragt und sagt die Uhrzeiten.
W parach zanotujcie pięć podanych godzin. Pytajcie się nawzajem o godzinę
i odpowiadajcie na pytania.
Uczniowie pracują w parach. Każdy z nich notuje w lewej kolumnie pięć podanych godzin, po czym pyta
swojego partnera: Wie viel Uhr ist es? i zapisuje odpowiedzi w prawej kolumnie, nie zaglądając do kartki
kolegi/koleżanki. Następnie uczniowie porównują swoje notatki.
Uczniowie pierwszy raz spotykają się ze sposobami podawania godzin w języku niemieckim, dlatego nie
muszą robić tego od razu perfekcyjnie. Potrzebują trochę czasu, aby zapoznać się z nowymi formami. Od
następnego tygodnia zajęć nauczyciel powinien zacząć przyzwyczajać uczniów do tego, że na każdej lekcji
będą krótko przepytywani z podawania godzin.
Formy pracy
Mówienia najlepiej uczy się właśnie przez mówienie. W czasie zwykłej lekcji frontalnej uczeń
ma stosunkowo mało okazji do rozmowy w języku niemieckim. Dla podręcznika, którego
celem jest posługiwanie się językiem w sytuacjach komunikacyjnych, ważne jest, aby uczeń
miał możliwość samodzielnego wypowiadania się, dlatego w primie zaproponowano mnóstwo
ćwiczeń do wykonania w parach lub w grupach. Jeżeli uczniowie nie poznali wcześniej (np. na
lekcjach angielskiego) takiej formy pracy, jej zasady należy im wyjaśnić po polsku (np. jak głośno
mają mówić itp.). Naturalne jest, że w niektórych parach czy grupach uczniowie będą popełniać
błędy, a nauczyciel nie będzie mógł ich poprawić. Jednak rekompensatą jest to, że wielu uczniów
może ćwiczyć jednocześnie. Pod koniec ćwiczenia należy sprawdzić jego efekty, co wspomaga
skoncentrowaną i ukierunkowaną pracę uczniów.

4

Leas Schultag
Lies den Text und notiere die Informationen zu den Zahlen.
Przeczytaj tekst, a następnie zanotuj informacje związane z podanymi liczbami.
Nauczyciel najpierw traktuje tekst jako ćwiczenie na czytanie ze zrozumieniem, w którym uczniowie
muszą znaleźć odpowiednie informacje. Uczniowie pracują samodzielnie albo w parach. Dopasowują
potrzebne informacje do podanych godzin i zapisują je w zeszycie. Nauczyciel sprawdza wykonanie
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zadania. Wyjaśnia przy tym słowa: Stunde, nachmittags, Minuten, beginnen. Treść tekstu staje się zrozumiała
dla uczniów, więc mogą zacząć czytać szczegółowo. Nauczyciel czyta cały tekst i wyjaśnia inne nieznane
słowa. Zwrot Ich stehe … auf należy potraktować jako całość i na razie nie wyjaśniać tej struktury.
Gramatyka czasowników rozdzielnie złożonych jest tematem rozdziału 5. W tym miejscu uczniowie
muszą zrozumieć tylko znaczenie zdania, aby mogli potem łatwiej stosować czasowniki rozdzielnie
złożone.
Zagadnienie gramatyczne najważniejsze w tym rozdziale to szyk wyrazów w zdaniu, pokazany w ramce
Denk nach (w zdaniu oznajmującym czasownik znajduje się na drugim miejscu).
Nauczyciel pisze na tablicy przykładowe zdania z tekstu. Następnie zaznacza podmiot i godziny
(okoliczniki czasu).

Position 2: Verb
Ich
Ich

bin
stehe

zwölf Jahre alt.
jeden Tag um halb sieben auf.

Von Viertel vor acht Uhr
morgens bis vier Uhr
nachmittags

bin

ich in der Schule.

Nauczyciel zmienia szyk wyrazów, przestawiając tylko okoliczniki. Aby zilustrować tę zmianę, można
narysować strzałki.

Position 2
Ich
Jeden Tag

stehe
stehe

jeden Tag um halb sieben auf.
ich um halb sieben auf.

Von Viertel vor acht Uhr
morgens bis vier Uhr
nachmittags
Ich

bin
bin

ich in der Schule.
von Viertel vor acht Uhr morgens bis vier
Uhr nachmittags in der Schule

Następnie każe uczniom ułożyć z puzzli dialog (materiał do kopiowania nr 1). Doradza im, aby układali je
w taki sposób, by czasowniki znajdowały się jeden pod drugim.
5 Die Uhrzeit oﬃziell
a Hör zu und sprich nach. Słuchaj i powtarzaj.
Oﬁcjalne podawanie czasu najczęściej nie sprawia trudności, ponieważ ta struktura w wielu językach jest
taka sama. Zadanie ma na celu powtórzenie liczb i wskazanie zagadnień, do których być może należy
jeszcze wrócić.
b

Hör zu, notiere die Uhrzeiten und lies sie vor.
Wysłuchaj nagrania, zanotuj podane godziny, a następnie przeczytaj je na głos.
Ważne, by uczniowie usłyszeli podawane godziny. Nie muszą rozumieć wszystkiego.
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 Wie viel Uhr ist es?
 Es ist Viertel vor zehn.
 Kannst du mir die Uhrzeit sagen?
 Ja klar. Es ist fünf nach 11.
 Frau Sinn, wie viel Uhr ist es?
 Es ist Viertel nach 10. Gleich ist Pause.
Es ist 6 Uhr. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Hier ist der Norddeutsche
Rundfunk mit Nachrichten.
Heute im Kino:
Kino 1: 16 Uhr 45 und 20 Uhr 15 „King Kong 2 – Das Monster kommt zurück“.
Kino 2: 17 Uhr 30 und 19 Uhr 30 „James Bond – Grüß mir den Tod“.
6

Dein Schultag
Schreibe einen Text wie Lea. Napisz tekst podobny do tekstu Lei.
Uczniowie mogą teraz napisać tekst na temat swojego szkolnego dnia. E-mail może posłużyć za tekst
modelowy.
Rozsądnie będzie przeprowadzić to zadanie na lekcji w formie pracy samodzielnej, dzięki czemu
ma gwarancję, że uczniowie nie będą korzystać ze słownika i tłumaczyć, lecz pracować na materiale
językowym, którego się do tej pory nauczyli. Nauczyciel może odpowiadać na pytania uczniów i pomagać
im w wykształcaniu własnych dobrych strategii pisania.

7

Leas Stundenplan
Lest den Stundenplan von Lea und klärt die Wörter.
Przeczytajcie poniższy plan lekcji Lei, a następnie wyjaśnijcie słownictwo.
Tradycyjnie lekcje w szkołach niemieckich zajmują uczniom około pół dnia. Przed południem mają
zwykle 6 lekcji, w południe idą do domu, a po południu odrabiają pracę domową lub zajmują się swoim
hobby. Jednak ostatnimi laty szkoły przekształcają się w placówki całodzienne. Szkoła Lei jest właśnie taką
nowoczesną szkołą całodzienną.
Hausaufgabenbetreuung to czas, który uczniowie spędzają na odrabianiu pracy domowej pod nadzorem
nauczyciela/nauczycieli.
Klassen-AG to lekcja, na której nauczyciel może omówić z uczniami aktualne sprawy i ewentualne
problemy.
Większość szkół całodziennych oferuje dodatkowe dobrowolne zajęcia, z których uczniowie wybierają te
odpowiadające ich zainteresowaniom. Lea zdecydowała się na Video-AG (=Video-Arbeitsgemeinschaft),
Fitness-AG i Internet-AG. Inne proponowane zajęcia to: Theater-, Orchester-, Chor-, Mathe-AG albo różne
zajęcia sportowe.
Strona internetowa Internationale Gesamtschule Heidelberg: www.igh-hd.de.
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8

Lange und kurze Vokale
Schreibe die Wochentage ins Heft. Hör zu und sprich nach. Markiere die Vokale:
lang „_” oder kurz „.”.
Przepisz do zeszytu nazwy dni tygodnia. Wysłuchaj nagrania i powtórz usłyszane wyrazy.
Zaznacz samogłoskę długą symbolem „_” , krótką „.” (np. a/a).
Nauczyciel wyjaśnia uczniom materiał zamieszczony w ramce. Akcentowana samogłoska nie zmienia
swojej długości: der Montag, am Montag, montags…
Rozwiązanie: am Montag am Dienstag am Mittwoch
am Samstag am Sonntag

am Donnerstag

am Freitag

9
a

Schultage
Wie verbringt Lea ihren Schultag? Fragt und antwortet.
Jak Lea spędza swój dzień w szkole? Pytajcie i odpowiadajcie według przykładów.
b Wie verbringt ihr euren Schultag? Fragt und antwortet.
Jak spędzacie wasz dzień w szkole? Pytajcie i odpowiadajcie według przykładów.
To zadanie można przeprowadzić w formie łańcuszkowej. Uczniowie pytają się wzajemnie o plan zajęć Lei.
Nauczyciel poprawia błędy w wymowie długich i krótkich samogłosek w nazwach dni tygodnia, a także
w szyku zdania z czasownikiem na drugim miejscu. Nawet jeśli w poprzednich bardziej ukierunkowanych
ćwiczeniach uczniowie nie mieli z tym problemów, trzeba im często przypominać, jak powinna brzmieć
poprawna wymowa.
10 Der Wortakzent
Uczniowie ćwiczą akcent wyrazowy, zaznaczając go w podanych wyrazach.
a

Schreibe die Wörter. Hör zu und sprich nach. Markiere den Wortakzent.
Przepisz podane słowa. Wysłuchaj nagrania i powtarzaj usłyszane wyrazy. Zaznacz akcent wyrazowy.
Uczniowie słuchają słówek, powtarzają je i zaznaczają akcent wyrazowy, np. Französisch lub
Französisch
n
nzös
.
Nauczyciel każe uczniom drugi raz słuchać słówek i zaznaczać długość samogłosek: długie symbolem „_”,
BLSØULJFvtw
Rozwiązanie: Französisch Englisch Musik Mathematik Mathe
Biologie Bio Religion Fitness-AG Internet-AG Physik

Erdkunde

Geschichte

b Welches Wort hörst du? Markiere. Które ze słów słyszysz? Zaznacz.
Na podstawie informacji o akcencie uczniowie muszą zdecydować, o które słowo chodzi, np.
lala – Englisch (lala – Musik)…
Rozwiązanie: 1. lala Englisch 2. lalala Erdkunde 3. lalalala Mathematik 4. lalala Französisch
5. lala Physik
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11 Lieblingsfächer
a Was mag Lea? Höre den Dialog und notiere die Informationen.
Co lubi Lea? Wysłuchaj dialogu i zanotuj informacje.
b Und ihr? Sprecht darüber in der Klasse. A co wy lubicie? Porozmawiajcie o tym w klasie.












Magst du Sport, Lea?
Ja, sehr. Ich bin in der Fitness-AG und ich spiele Fußball.
Fußball?
Ja, Fußball. Die Mädchen an unserer Schule sind super im Fußball, aber nicht die Jungen!
O.k., o.k., andere Frage: Was ist dein Lieblingsfach?
Ich mag Bio und ich mag Deutsch sehr. Aber Französisch mag ich nicht. Das ist so langweilig!
Magst du auch Mathe?
Hm, es geht. Ich bin nicht so gut in Mathe.
Und was magst du noch?
Nette Jungs – wie dich, zum Beispiel. Was machst du heute Nachmittag?
Äh, äh, weiß nicht, vielleicht …

Strategie
Uczniowie poznali już wiele różnych pytań. Nauczyciel poleca im, aby przejrzeli książkę i wypisali
na ﬁszkach wszystkie pytania, pogrupowane według słówek pytajnych. Z tyłu każdej ﬁszki należy
wpisać polski odpowiednik. Uczniowie mogą odpytywać się wzajemnie (polski/niemiecki) albo pytać
i odpowiadać po niemiecku.
12 Phonetik: ü
a Hör zu. Wysłuchaj nagrania.
b Hör zu und sprich nach. Słuchaj i powtarzaj.
c Hör zu und sprich nach. Słuchaj i powtarzaj.
Wiele języków nie zna zaokrąglonej samogłoski przedniojęzykowej ü, dlatego sposób jej wymawiania
trzeba wytłumaczyć bardzo dokładnie. Przy wprowadzaniu tej samogłoski nie należy porównywać jej
do u (chociaż zapis jest podobny). Wymawianie ü należy wyprowadzać od wymowy i, ponieważ jedyna
różnica między nimi to zaokrąglenie warg, wszystkie inne cechy są takie same.
13 Müde
Hört das Lied. Posłuchajcie piosenki.
Uczniowie słuchają piosenki pt. Müde, a nauczyciel pyta o ich wrażenia.
Następnie oglądają rysunki zamieszczone obok tekstu piosenki i słuchają nagrania jeszcze raz, po czym
dopasowują zwrotki do rysunków.
Uczniowie mogą zaśpiewać tę piosenkę wspólnie (całą klasą) lub na zmianę: jedna grupa śpiewa zwrotki,
druga – refren.
Dyktando
Uczniowie pracują w parach i dyktują sobie nawzajem tekst. Każdy z nich otrzymuje jeden fragment
i dyktuje go swojemu partnerowi. Ćwiczenie trenuje także wymowę, ponieważ uczeń, który mówi, musi
starać się wymawiać wszystkie słowa wyraźnie i poprawnie.
Tekst A (Uczeń 1)
Ich heiße Marko. Ich bin zwölf Jahre alt und bin in Klasse 7. Ich habe fünf Tage Schule. Ich stehe jeden Tag
um sieben Uhr auf. Der Unterricht beginnt um acht.
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Tekst B (Uczeń 2)
Nachmittags habe ich bis drei Uhr Unterricht. Jeden Montag und Freitag habe ich Sport. Ich mag Sport.
Mathe und Deutsch mag ich auch, aber Bio mag ich nicht.
Dyktanda to klasyczna forma ćwiczenia i sprawdzania wiedzy na lekcjach języka obcego.
W podręcznikach prezentujących podejście komunikacyjne, takich jak prima, mają ogromne
znaczenie. Dzięki nim można trenować uważne słuchanie oraz rozpoznawanie związku między
zapisem i wymową konkretnego słowa.
Dyktanda wymagają słuchania zorientowanego na rozumienie sensu – uczniowie ćwiczą
rozumienie tekstu pod względem gramatycznym i leksykalnym. Jednocześnie uczą się zasad
ortograﬁi.
Teksty dyktand – w przeciwieństwie do tekstów na rozumienie ze słuchu – nie powinny zawierać
żadnych nowych słów ani struktur. Kiedy forma dyktanda się zmienia – mogą to być pytania
i odpowiedzi, dyktanda z lukami, dyktanda do pracy w parach – uczniowie czują się zmotywowani.
W każdym rozdziale podręcznika prima zaproponowano inny rodzaj dyktanda.
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Kleine Pause
Kleine Pause to rozdział powtórzeniowy zawierający materiał z czterech pierwszych rozdziałów.
Nie wprowadzono tu nowych zagadnień gramatycznych, a znajomość pojawiającego się tu nowego
słownictwa nie jest niezbędna podczas pracy z kolejnymi rozdziałami. Ćwiczenia z rozdziału Kleine Pause
– zamieszczonego w zeszycie ćwiczeń – są niezależne od zadań w podręczniku. Kleine Pause składa
się z dwóch części: Gry, zabawy, projekty oraz Egzamin gimnazjalny, z których druga zawiera zadania
opracowane wg standartów polskiego egzaminu gimnazjalnego z języka obcego.
Cele:
n Powtórzenie i poszerzenie materiału. Zamieszczono tu różnorodne zadania, które w interesujący
sposób pozwalają powtórzyć i poszerzyć materiał z czterech pierwszych rozdziałów.
n Ukierunkowane wspieranie poszczególnych obszarów uczenia się języka. Gdy dana klasa ma
problemy z rozumieniem ze słuchu, ze słownictwem, z wymową czy gramatyką, nauczyciel może
wybrać odpowiednie zadanie wspierające proces uczenia się.
n Indywidualizacja procesu nauczania. W każdej klasie uczniowie osiągają różne wyniki. Grupie
zdolniejszej nauczyciel może np. kazać zrobić jakiś wymagający projekt, który następnie zaprezentuje
przed resztą klasy, natomiast uczniom słabszym – polecić grę gramatyczną, powtórzenie koniugacji lub
zabawę powtórzeniową obejmującą materiał ze wszystkich rozdziałów.

Gry, zabawy, projekty
Lernplakate
Wählt ein Thema: Wir, Tiere, Der Schulrucksack. Arbeitet in Gruppen und macht Lernplakate:
Wörter, Sätze und Bilder.
Wybierzcie temat: Wir, Tiere lub Der Schulrucksack. W grupach sporządźcie plakaty ze słówkami,
zdaniami i obrazkami.
Uczniowie pracują w grupach liczących od 2 do 4 osób. Każda grupa wybiera interesujący ją temat
i odpowiednio zestawia słownictwo oraz zwroty językowe. Ważne jest przejrzyste zaprezentowanie
wybranego tematu na plakacie. Nauczyciel prosi uczniów, aby w grupach przedyskutowali strukturę
swoich projektów. Może im zaproponować następujący sposób rozplanowania materiału:

Ładnie wykonane plakaty mogą przydać się np. w czasie szkolnych uroczystości. Można je również
zaprezentować rodzicom jako potwierdzenie postępów w nauce, które poczyniły ich dzieci.
Dialoge üben
Wählt ein Bild aus. Schreibt einen Dialog und spielt ihn.
Wybierzcie obrazek. Napiszcie dialog, a następnie go odegrajcie.
Uczniowie pracują w parach lub w trzyosobowych grupach. Wybierają jeden obrazek i piszą do niego
dialog. Nauczyciel zwraca uwagę na to, aby nie posługiwali się słownikami, tylko wykorzystali materiał,
którego nauczyli się do tej pory. Podchodzi do każdej grupy i poprawia dialogi. Następnie każe uczniom
kilka razy przećwiczyć ich role (każdy czyta po cichu swoje kwestie, potem uczniowie czytają dialog
z podziałem na role, a następnie próbują powiedzieć go z pamięci).
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Grammatikspiel
Każda grupa potrzebuje kostki do gry i tylu pionków, ilu liczy uczniów.
Nauczyciel dzieli klasę na 2–4-osobowe grupy. Każda korzysta z jednej planszy do gry (zamieszczonej
w podręczniku). Pionki należy ustawić na polu Start. Pierwszy uczeń rzuca kostką i zgodnie z kierunkiem
strzałki przesuwa pionek o tyle pól, ile oczek wyrzucił. Musi odmienić czasownik, na którym się zatrzymał
(np. po wyrzuceniu trójki będzie to schreiben). Następnie rzuca jeszcze raz. Drugi rzut wskazuje formę,
w jakiej należy podać dany czasownik: 1 = ich, 2 = du itd. (np. po wyrzuceniu 5 będzie to ihr schreibt). Jeśli
forma jest niepoprawna, pionek trzeba cofnąć. Wygrywa ten, kto pierwszy dotrze do mety.
Aussprache
a Wer sagt es wie? Hör zu und notiere die Bildnummern.
Kto i w jaki sposób to wypowiada? Wysłuchaj nagrania i dopasuj do niego numery zdjęć.
W ćwiczeniu wymowy chodzi o emocjonalne wzmacnianie wypowiedzi.
Najpierw nauczyciel każe uczniom przyjrzeć się zdjęciom i krótko scharakteryzować je po polsku.
Następnie uczniowie słuchają nagrania (co najmniej 2 razy) i dopasowują zdjęcia.
Rozwiązanie:
Tausend! Nummer 3: wütend.
Tausend! Nummer 2: ängstlich.
Tausend! Nummer 5: neutral.
Tausend! Nummer 1: streng.
Tausend! Nummer 4: erschrocken/entsetzt.
b Hör noch einmal zu und sprich nach. Wysłuchaj nagrania raz jeszcze i powtórz.
Nauczyciel każe uczniom jeszcze raz posłuchać nagrania i powtórzyć je chórem.
c

Sage „Eine Million (1 000 000)“, die Anderen raten, welches Bild passt.
Wypowiedz eine Million (1 000 000), a pozostali niech zgadną, które ze zdjęć pasuje.
To zadanie nadaje się do pracy w parach. Można je również przeprowadzić w inny sposób: Uczeń
pantomimicznie stara się wyrazić jakieś uczucie, inni wypowiadają pasujące słowo z odpowiednim
zabarwieniem emocjonalnym.

d

Spielt den Dialog interessant. Ihr könnt auch ganz leise sprechen und ﬂüstern.
Odegrajcie poniższy dialog w interesujący sposób. Możecie nawet mówić bardzo cicho lub szeptem.
Nauczyciel każe uczniom obejrzeć zdjęcie i wyobrazić sobie scenerię dialogu. Następnie uczniowie
ćwiczą w parach najciekawszą wersję (nie zmieniają słów, tylko intonację) i odgrywają ją przed klasą.
Lepsi uczniowie mogą stworzyć nowy (łatwy) dialog, który także powinni odegrać z odpowiednim
zabarwieniem emocjonalnym.

Ein Gedicht lesen und sprechen
Wie macht man das? Jak to się robi?
Hans Manz – autor licznych opowiadań, baśni, wierszy dziecięcych oraz powieści dla dzieci i dorosłych
– urodził się 16 lipca 1931 roku w miejscowości Wila pod Zurychem. Pracował jako nauczyciel, tłumacz
i dziennikarz. Teraz jest pisarzem, mieszka w Zurychu i w Toskanii.
Więcej informacji na jego temat można znaleźć np. na stronie: www.lyrikline.org
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Uczniowie czytają wiersz po cichu, następnie nauczyciel czyta go na głos i wyjaśnia nieznane słówka.
Uczniowie odsłuchują wiersz z płyty, po czym czytają go głośno – po jednej linijce na przemian czytają
chłopcy i dziewczęta. Nauczyciel każe uczniom odegrać wiersz na różne sposoby: na przemian jeden
wers, na przemian jedną strofę, albo z ośmiorgiem uczniów, tj. z czterema dziewczynkami i czterema
chłopcami –każda osoba czyta po jednym wersie. Uczniowie wypróbowują różne warianty: czytają wiersz
głośno i cicho, spokojnie i nerwowo itp. Odgrywanie go z pasującym wyrazem emocjonalnym jest bardzo
zabawne, dlatego nauczyciel powinien pozostawić uczniom pole do rozwijania umiejętności w tym
zakresie.
Uczniowie zmieniają słowa w tekście.
Wiersze na lekcjach języka obcego
Wiersze są często napisane trudnym językiem, wyrażają skomplikowane uczucia i nierzadko nawet
rodzimi użytkownicy języka nie od razu potraﬁą je zrozumieć.
Dlaczego należy proponować je początkującym uczniom?
Wiersze pisze się melodyjnym językiem, który – nawet jeśli go nie rozumiemy – porusza nasz zmysł
estetyczny. Chętnie się go słucha i z przyjemnością się nim mówi, dlatego opłaca się uczyć wierszy
na pamięć. Z tego powodu od samego początku powinniśmy umożliwiać uczniom przeżywanie
tego typu doznań estetycznych związanych z językiem niemieckim. Dzieki temu łatwo przyswajają
struktury języka. W żadnym wypadku nie należy tu analizować, czy omawiać wierszy szczegółowo
– na tym poziomie znajomości języka jest to bezproduktywne. Trzeba jednak odpowiedzieć na
wszystkie pytania uczniów.
Eﬀektiv wiederholen
Sprecht darüber in der Klasse.
Porozmawiajcie o tym w klasie.
Nauczyciel wykorzystuje wykresy do krótkiej dyskusji w języku polskim na temat metod uczenia się.
Uczniowie dowiadują się, że w nauce języków obcych bardzo duże znaczenie ma systematyczność.
Spielen und wiederholen: Drei in einer Reihe
Der Lehrer / Die Lehrerin erklärt euch die Regeln. Nauczyciel/Nauczycielka wyjaśni wam reguły gry.
Uczniowie grają w parach lub grupach. Każdy gracz lub każda grupa dostaje 18 pionków w jednym
kolorze. Uczniowie losują, kto zaczyna grę.
Gracz A stawia pionek na wybranym polu i rozwiązuje zadanie. Jeśli rozwiązanie jest poprawne – pionek
zostaje na miejscu, jeśli niepoprawne – trzeba go zabrać.
Gracz B stawia swój pionek i próbuje rozwiązać zadanie, następnie znów przypada kolej gracza A itd.
Należy stale uważać, aby przeciwnikowi nie udało się ustawić trzech pionków w jednej linii: pionowo,
poziomo lub po przekątnej. Jeśli tak się stanie, gracz otrzymuje punkt. Wygrywa ten, kto zdobędzie ich
najwięcej.
Grę można ograniczyć czasowo (do 25 minut) bądź punktowo (do 10 punktów).
Ważne, żeby wcześniej poinformować uczniów, że będą grać właśnie w tę grę, aby mogli przygotować ją
w domu, na co potrzebują kilku dni.
Projekt
Was kennt ihr aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz?
Co kojarzy się wam z Niemcami, Austrią lub Szwajcarią?
Jest to większy projekt, nad którym uczniowie nie powinni pracować na lekcji. Daje lepszy wgląd w realia
i kulturę krajów, w których językiem oﬁcjalnym jest niemiecki. Efekty pracy mogą być różne w zależności
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od zainteresowań uczniów – fan motoryzacji wybierze inne produkty niż miłośnik muzyki klasycznej,
pożeracz książek czy entuzjasta sportu. W ten sposób w klasie powstaje wielopoziomowy obraz krajów
niemieckojęzycznych.

Egzamin gimnazjalny
W tej części rozdziału powtórzeniowego Kleine Pause zamieszczono trzy zadania egzaminu gimnazjalnego.
Zadanie 1
1 Guten Tag, Peter.
2 Lea, wie alt ist deine Katze?
3 Magst du Mathe?
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Einheit 5: Hobbys
Uczniowie potraﬁą:
Słownictwo:
Gramatyka:
Fonetyka:
Strategie uczenia się:

opowiadać o swoim hobby; umawiać się na spotkania; omawiać dane
statystyczne; informować, co umieją, a czego nie; pytać o pozwolenie.
hobby; sposoby spędzania wolnego czasu.
czasowniki z wymianą samogłoski: fahren, lesen, sehen, sprechen; czasownik
modalny können; czasowniki rozdzielnie złożone; klamra zdaniowa.
samogłoska ö (długa/krótka).
techniki skojarzeniowe (dopasowywanie wyrazów do poszczególnych osób).

Strona wprowadzająca
Zdjęcia, które się tu znajdują, przedstawiają młodzież przy jej ulubionych zajęciach w czasie wolnym.
Dzięki tej stronie można powtórzyć z uczniami poznane już słownictwo związane ze sposobami spędzania
wolnego czasu (Musik hören, Fußball spielen, Ich mag Musik hören, Wann machst du das? Abends und am
Wochenende) oraz porami dnia.
Stronę wprowadzającą można także wykorzystać w celu podsumowania materiału z rozdziału.
Nauczyciel każe uczniom (pojedynczo, w parach lub małych grupach) wybrać jedno ze zdjęć, a następnie
opowiedzieć o przedstawionych na nim osobach (Name, Alter, Wohnort, Haustier, Lieblingstier,
Lieblingsfach, Hobbys, kann gut / nicht gut). Ciekawe jest to, jak bardzo mogą się między sobą różnić teksty
dotyczące tego samego zdjęcia.
1
a

Freizeit
Höre den Dialog und lies den Text.
Wysłuchaj dialogu i przeczytaj tekst.
Matka wypowiada pierwszą część przysłowia, które wszyscy Niemcy automatycznie uzupełniają
w myślach: Morgen, morgen und nicht heute, sagen alle faulen Leute.

b

Höre den Dialog. Was ist richtig? Was ist falsch? Markiere.
Wysłuchaj dialogu. Które z podanych stwierdzeń są prawdziwe, a które fałszywe? Zaznacz.
Nauczyciel pyta: „Was machen Jens und Hannes vielleicht?” Uczniowie powinni zaproponować kilka
własnych sposobów spędzania czasu. Niektórych słów zdążyli się już nauczyć i dzięki temu aktywują je,
zanim poznają nowe.
Rozwiązanie: 1. falsch

2. falsch

3. richtig 4. falsch

2 Hobby
a Hör zu und such das richtige Bild. Wysłuchaj nagrania i odszukaj właściwy obrazek.
Nauczyciel każe uczniom obejrzeć obrazki, następnie odtwarza nagranie. Po usłyszeniu nazwy danego
hobby, uczniowie muszą odszukać odpowiedni obrazek. Zadanie łączy brzmienie słowa z jego zapisem.
1 Musik hören 2 jonglieren 3 Fahrrad fahren 4 schwimmen 5 reiten 6 fernsehen
7 Karten spielen 8 Schi fahren 9 Schlagzeug spielen 10 singen 11 Computerspiele
spielen 12 tanzen 13 Flöte spielen 14 malen 15 telefonieren 16 kochen 17 basteln
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b Hör zu und sprich nach. Słuchaj i powtarzaj.
Chodzi tu o wymowę nowych słówek. Nauczyciel zwraca szczególną uwagę na akcent grupy wyrazowej –
w Musik hören, Flöte spielen… za każdym razem akcentuje się pierwsze słowo.
c

Macht die Bücher zu. Hört die Geräusche und nennt die Hobbys.
Zamknijcie książki. Wysłuchajcie odgłosów i powiedzcie, jakich hobby dotyczą.
Jest to zgadywanka i jednocześnie ćwiczenie na zapamiętywanie, w którym powiązano ze sobą wrażenia
zmysłowe (odłosy) i niemieckie słowa.
Odgłosy: Fahrrad fahren, telefonieren, Schlagzeug spielen, schwimmen, kochen
(Küchengeräusche), reiten

d Was ist dein Hobby? Jakie jest twoje hobby?
Nauczyciel podchodzi do jednego z uczniów i zadaje pytanie: „Was ist dein Hobby?” Następnie zaleca
pracę w parach. Uczniowie pytają się wzajemnie i odpowiadają według przykładu zaprezentowanego
przez nauczyciela. Wystarczy, że odpowiedzą jednym słowem, ponieważ chodzi tu głównie
o przećwiczenie nowego słownictwa. Od lepszych uczniów można wymagać odpowiedzi całym zdaniem:
„Meine Hobby ist…” lub „Meine Hobbys sind…”
3
a

Was machst du gerne?
Höre den Dialog. Wie endet er? Wähle A oder B aus.
Wysłuchaj dialogu. Jak on się kończy? Wybierz wersję A lub B.
Nauczyciel każe uczniom przyjrzeć się zdjęciu i wysłuchać pierwszej części dialogu. Następnie wyjaśnia
nieznane słówka, bez zagłębiania się w gramatykę. Uczniowie czytają warianty A i B. Następnie słuchają
jeszcze raz pierwszej części i wyrażają swoje przypuszczenia wraz z ich krótkim uzasadnieniem. Wersja A –
jako zakończenie dialogu – wynika ze zdjęcia oraz ze sposobu mówienia Evy (prawdopodobnie jest ona
zainteresowana Lukasem).
Tabelka na tablicy
Nauczyciel rysuje na tablicy tabelkę i wpisuje w nią struktury językowe, co stanowi ogromne
ułatwienie dla ucznia. Uważa na to, aby nowa struktura gramatyczna była widoczna już na
pierwszy rzut oka. Wypisuje przykładowe zdania dokładnie jedno pod drugim i używa do tego
różnych kolorów. Dobrym pomysłem jest systematyczne posługiwanie się kilkoma kolorami.
Uczeń będący wzrokowcem otrzymuje w ten sposób wizualizację zagadnienia gramatycznego,
dzięki czemu łatwiej mu je zapamiętać. Nauczyciel każe uczniom przerysować tabelkę do zeszytu
przeznaczonego tylko do gramatyki, dzięki czemu będą tworzyć swój własny leksykon gramatyczny.

b Was machen Eva und Lukas gerne? Jak Eva i Lukas spędzają swój wolny czas?
Uczniowie zapisują (w formie bezokoliczników) nazwy sposobów spędzania czasu przez Evę i Lukasa.
Bezokolicznik fernsehen mogą znaleźć w ramce Denk nach.
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Position 2
fern sehen
auf stehen
ab holen
ins Kino gehen

Ich
Lea
Ich
Sie

sehe
steht
hole
geht

Ende
gerne
um halb sieben
dich morgen Abend
gerne

fern.
auf.
ab.
ins Kino.

Sformułowania typu Musik hören (w ramce Denk nach) i ins Kino gehen w tabelce zachowują się one
podobnie jak czasowniki rozdzielnie złożone (rzeczownik np. Musik lub przyimek + rzeczownik np. ins
Kino – tak samo jak rozdzielna część czasownika znajdują się na końcu zdania).
Wskazówka: W zeszycie ćwiczeń (na stronie Deine Wörter) wszystkie czasowniki rozdzielnie złożone
podano w bezokoliczniku i odmienionej formie, np. fernsehen, er sieht fern. Rozdzielną część czasownika
wyróżniono kursywą. Nauczyciel każe uczniom przyjrzeć się kilku przykładom z listy słówek.
Gramatyka i zasady pisowni:
Podobieństwo pomiędzy czasownikami rozdzielnie złożonymi a połączeniami rzeczownika
z czasownikiem lub czasownika z czasownikiem uwidoczniło się w dyskusji na temat zasad pisowni:
według starych zasad radfahren i kennenlernen należało pisać łącznie (tak jak czasowniki rozdzielnie
złożone), a według reformy z 1996 roku – oddzielnie: Rad fahren i kennen lernen. Od 1 sierpnia 2006 roku
można pisać zarówno kennenlernen, jak i kennen lernen, jednak w przypadku czasownika Rad fahren
dopuszcza się tylko pisownię rozdzielną.
c Was machst du gerne? Schreibe fünf Sätze. Co robisz chętnie? Napisz pięć zdań.
Uczniowie piszą krótki tekst na temat swojego hobby, używając czasowników rozdzielnie złożonych
zamieszczonych w ramce Denk nach.
4 Sprechen üben
Powtarzając nagranie, uczniowie utrwalają szyk zdania oraz go zapamiętują (pamięć fonetyczna).
a Hör zu und sprich nach. Słuchaj i powtarzaj.
Najpierw nauczyciel każe uczniom przeczytać zdania, ponieważ muszą zrozumieć, na jakiej zasadzie
rozszerza się je o nowe elementy. Następnie przy zamkniętych książkach uczniowie słuchają nagrania
i powtarzają zdania chórem. Nie wszystkim uczniom uda się wymówić ostatnie zdanie z odpowiednią
melodią. Nie należy się tym bardzo przejmować, właściwa melodia przychodzi z czasem, kiedy uczeń
coraz lepiej opanowuje język niemiecki. Kiedy uczniowie mówią, nauczyciel zwraca uwagę na akcent
zdaniowy.
b Setze das Spiel fort. Kontynuuj zabawę.
Nauczyciel każe uczniom podkreślać akcent zdaniowy także we własnych zdaniach. Zwraca uwagę na
płynne mówienie, akcent zdaniowy i poprawną melodię.
5

Verabredungen
Schreibt kleine Dialoge und spielt sie. Napiszcie krótkie dialogi, a następnie je odegrajcie.
Uczniowie piszą w parach dialogi, a następnie je odgrywają. Uczniowie lepsi mogą tworzyć dłuższe dialogi,
wykorzystując struktury językowe z zadania 3.
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6 Phonetik: ö
a Hör zu. Wysłuchaj nagrania.
b Hör zu und sprich nach. Słuchaj i powtarzaj.
Po wprowadzonej w rozdziale 4 samogłosce ü nadszedł czas na drugą zaokrągloną samogłoskę
przedniojęzykową, czyli ö. Wyprowadza się ją nie z samogłoski o, ale z e. Wymawianie e z zaokrąglonymi
ustami daje ö. Nauczyciel pilnuje, aby uczniowie nie wymawiali wyjściowego e w sposób zbyt otwarty, jak
ä. Kolejność jest taka sama jak w przypadku objaśniania wymowy ü:
1 słuchanie brzmienia nowej głoski,
2 gimnastyka ust,
3 wymawianie nowej głoski w krótkich zdaniach.
Systematyczne budowanie kompetencji słuchania
Celem, do którego uczeń powinien dążyć, jest rozumienie rodzimego użytkownika języka w jego
normalnym tempie mówienia (mimo ewentualnych zakłóceń). Doświadczenie pokazuje, że nie jest
to łatwe, nawet jeśli uczeń zna wszystkie struktury językowe i słownictwo. Wielu uczniów taki stan
rzeczy zniechęca do nauki.
W kursie prima już od samego początku systematycznie rozwijana jest sprawność rozumienia
ze słuchu – ćwiczenia na powtarzanie, ćwiczenia na rozumienie ze słuchu, fonetyka i intonacja
przybliżają brzmienie języka niemieckiego.
Ćwiczenia na rozumienie ze słuchu podlegają progresji. W pierwszych rozdziałach podręcznika
umieszczono wszystkie teksty do słuchania, dzięki czemu można je czytać równocześnie
z nagraniem albo jeszcze raz we własnym tempie (przed lub po wysłuchaniu nagrania). Jednak już
w rozdziale 3 zawarto zadanie, w którym brakuje zakończenia dialogu. Uczniowie mogą zaznajomić
się z dialogiem poprzez wydrukowaną pierwszą część, jednak jego zakończenie mogą tylko
usłyszeć. W rozdziale 5 znajduje się pierwsze prawdziwe ćwiczenie na słuchanie ze zrozumieniem.
W tematykę nagrania wprowadzają zdjęcia, a uczniowie muszą usłyszeć konkretne informacje
w tekstach zawierających także nieznane im słowa.
7
a

Hören und verstehen: Was ist dein Hobby?
Hör zu und notiere. Was machen die Personen gerne?
Wysłuchaj nagrania i zanotuj, co lubią robić osoby przedstawione na zdjęciach.
To zadanie jest dość długie. Należy przerobić je powoli i starannie, aby także słabsi uczniowie poczuli
satysfakcję i nie bali się potem tego rodzaju zadań. Nauczyciel powinien wyraźnie zaznaczyć, że nie muszą
rozumieć wszystkiego. Wystarczy, że postarają się wyłapać z tekstu potrzebne informacje.
Nauczyciel każe uczniom obejrzeć zdjęcia i wysnuć kilka hipotez, co pozwoli im się wczuć w sytuację.
Następnie odtwarza nagranie, zatrzymując je po wypowiedzi każdej z osób. Uczniowie słuchają i robią
notatki (praca indywidualna), po czym porównują je z informacjami zanotowanymi przez kolegów
i koleżanki z ławki. Nauczyciel ponownie włącza nagranie i każe uczniom uzupełnić lub poprawić notatki.
Razem z uczniami zbiera informacje na forum klasy i je omawia.
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– Ich heiße Sascha und bin 13 Jahre alt. Mein Hobby ist Musik. Ich höre gerne Musik und ich
mache auch selber Musik. Ich spiele Geige. Ich mag Mozart. Jetzt spiele ich gerade etwas von
Mozart. Hört einmal zu … Na ja, ich übe noch.
– Mein Hobby ist Computern. Ich spiele gerne Computerspiele und surfe gerne im Internet. Ich
sammle auch Handyklingeltöne. Die sind voll cool. Ach so, ich bin die Miriam und ich bin 14.
– Mein Name ist Linda Weimann, aber alle nennen mich Lin. Ich liebe Tiere. Ich reite gerne. Mein
Pferd heißt Racker. Er ist 6 Jahre alt. Ich male auch gerne Pferde und lese gerne Pferdebücher.
Pferde sind meine Lieblingstiere, sie sind so süß.
– Hallo, ich bin der Tom, ich habe bald Geburtstag und dann bin ich 13. Mein Hobby ist Tischtennis. Ich
habe dienstags und freitags Training, am Wochenende mache ich Wettkämpfe. Wir gewinnen oft. Das
macht Spaß. Ich spiele aber auch gerne Fußball und Volleyball und ich fahre gerne Skateboard.
b Erzähle davon in der Klasse. Opowiedz o tym w klasie.
Wypowiadając się na temat osób przedstawionych na zdjęciach, uczniowie ćwiczą odmianę czasowników
z wymianą samogłoski (zamieszczonych w ramce Denk nach). Nauczyciel zwraca uwagę na to, że wymiana
samogłoski zachodzi tylko w 2. i 3. osobie liczby pojedynczej, a wszystkie inne formy są regularne, dlatego
nie umieszczono ich w ramce.
W zeszycie ćwiczeń (na stronie Deine Wörter) wszystkie te czasowniki podano także w 3. osobie liczby
pojedynczej, np. fahren, er fährt (str. 47).
8 Interviews
a Fragt in der Klasse. Zadawajcie pytania według przykładów.
b Kettenspiel: lange Sätze bauen. Łańcuszek – tworzenie dłuższych zdań.
Odmianę czasowników ćwiczy się tu w sytuacji komunikacyjnej.
Ćwiczenie łańcuszkowe wspiera współpracę między uczniami i sprawia jeszcze wiekszą przyjemność, jeśli
kilkoro z nich ma zdolności pantomimiczne. Nie chodzi tu o wykluczenie uczniów popełniających błędy,
ale o to, aby ostatni uczeń wyliczył wszystkich kolegów i koleżanki wraz z nazwami ich hobby.
Czasowniki basteln i sammeln mają trudną formę 1. osoby liczby pojedynczej – ich sammle, ich bastle
to formy poprawne w języku pisanym. W języku mówionym stosuje się zwykle formy uproszczone: ich
sammel, ich bastel.
9
a

Was machen deutsche Jugendliche in der Freizeit?
Lies die Graﬁk. Vier Zahlen fehlen. Was meinst du: Welche Zahlen passen wo?
Zapoznaj się ze statystyką. Brakuje w niej czterech liczb. Jak sądzisz: gdzie należy wpisać podane
poniżej liczby?
W statystyce zamieszczono informacje realio- i kulturoznawcze na temat sposobów spędzania wolnego
czasu przez niemiecką młodzież.
Nauczyciel wyjaśnia nieznane słówka. Następnie prosi uczniów, aby w parach uzgodnili, gdzie można
wpisać podane liczby. Uczniowie uzupełniają luki brakującymi informacjami.
Rozwiązanie: Freunde treﬀen – Jungen: 57 %
einkaufen gehen – Mädchen: 27 %

b

Bücher lesen – Jungen: 18 %
Computer spielen – Mädchen: 8 %

Sprecht über die Statistik.
Omówcie dane statystyczne.
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c

Vergleiche die Informationen und ergänze die Sätze.
Porównaj informacje i uzupełnij luki w zdaniach.
d Und ihr? Macht Interviews und eine Statistik.
A wy? Przeprowadźcie wywiady i opracujcie dane statystyczne.
Uczniowie przeprowadzają między sobą wywiady na temat sposobów spędzania wolnego czasu przez
polską młodzież. To zadanie można także przeprowadzić z udziałem nauczyciela innego przedmiotu,
np. razem z nauczycielem matematyki.
10 Das kann ich
Na dwóch ostatnich stronach tego rozdziału omówiono czasownik modalny können.
a Ordne die Sätze den Bildern zu. Dopasuj zdania do obrazków.
Nauczyciel każe uczniom w parach obejrzeć zdjęcia, dopasować do nich zdania 1–6, a rezultaty pracy
porównać na forum klasy. Poleca odczytać zdania na głos. Uczniowie uzupełniają odmianę czasownika
können w ramce Denk nach i przepisują ją do zeszytu.

b

Schreibe Sätze zu den Bildern: Was können sie gut? Was können sie nicht so gut?
Napisz krótkie zdania nawiązujące do obrazków. Co poniższe osoby potraﬁą robić dobrze, a czego nie?
Nauczyciel każe uczniom samodzielnie napisać zdania do obrazków. Następnie ich propozycje zapisuje na
tablicy i objaśnia szyk wyrazów w zdaniu:

Lisa
Beate und Marco
Lukas
Georg

Position 2
kann
können
kann
kann

nicht (so gut)
(gut)
(gut, sehr gut …)
(noch) nicht

Ende
kochen.
Schi fahren.
Gitarre spielen.
lesen.

11 Wer kann was?
a Macht eine Umfrage in der Klasse. Przeprowadźcie w klasie ankietę.
b Berichtet einander. Ratet, wer es ist.
Zrelacjonujcie uzyskane informacje. Zgadnijcie, kogo one dotyczą.
W zadaniu chodzi o powtórzenie odmiany czasownika können w sytuacji komunikacyjnej. Najlepiej
przeprowadzić je w formie Partygespräch (jeśli pozwalają na to warunki panujące w klasie).
Każdy uczeń bierze do ręki kartkę i coś do pisania. Wszyscy chodzą po sali i pytają się wzajemnie,
co potraﬁą robić, a czego nie. Każdy uczeń notuje jak najwięcej informacji na temat swoich koleżanek
i kolegów. Następnie prezentuje na forum klasy jedną osobę, bez podawania jej nazwiska, a inni muszą
odgadnąć, o kogo chodzi.
c

Schreibe einen Text mit 20–30 Wörtern zum Thema: Das mache ich gerne, das kann ich gut.
Napisz krótki tekst (ok. 20–30 słów) o tym, co robisz dobrze i chętnie.
Pisząc krótki tekst, uczniowie podsumowują cały materiał z rozdziału. Następnie dołączają swoje teksty do
Portfolio językowego. W celu przygotowania się uczniowie mogą wspólnie zebrać potrzebne słownictwo.
Teksty powinni napisać bez pomocy słownika.
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12 Kann ich mitspielen?
a Höre den Dialog und lies den Text. Wysłuchaj dialogu i przeczytaj tekst.
Dialog prezentuje zastosowanie czasownika können w pytaniach o pozwolenie. Uczniom, którzy znają
język angielski, można zwrócić uwagę na to, że tutaj czasownik können odpowiada angielskiemu can.
Można w tym miejscu krótko wyjaśnić, na jakiej zasadzie utworzono słowo mitspielen. Uczniowie poznali
już mitkommen, a istnieją jeszcze mitmachen, mitgehen, mitfahren… Jednak szczegółowe informacje
poznają na wyższym poziomie.
b

Sprecht den Dialog in drei Gruppen. Könnt ihr gleichzeitig mit der CD sprechen?
Odegrajcie ten dialog w trzech grupach. Czy potraﬁcie go czytać równocześnie z nagraniem?
Uczniowie pracują w grupach. Odgrywają dialog 2–3 razy (trudne słowa nauczyciel powinien najpierw
wymówić na forum klasy i poprosić uczniów o powtórzenie). Nauczyciel może również podzielić
klasę na 2 grupy. Grupa chłopców chórem wypowiada kwestie chłopca, grupa dziewcząt – dziewcząt.
Jeśli pozwalają na to warunki panujące w klasie, grupy można rozmieścić w rogach sali (albo wyjść na
dziedziniec), aby odległość miedzy nimi była jak największa. Uczniowie powinni wyobrazić sobie, że
znajdują się na basenie lub na plaży w odległości ok. 20 metrów od siebie. Wszyscy mówią bardzo głośno
chórem (jeden raz mogą wypowiedzieć kwestie dialogu pojedynczo).
Dzięki temu, że uczniowie wypowiedzieli ten dialog kilka razy w różnych kombinacjach, polepszyli
płynność mówienia. Na zakończenie mogą spróbować mówić dialog równocześnie z nagraniem.
Nauczyciel zwraca uwagę na to, czy nadążają za prędkością rodzimych użytkowników języka.

Lernen lernen
Zapytaj swoich kolegów/swoje koleżanki, co robią chętnie w wolnych chwilach. Ucząc się nowych słówek,
kojarz je z osobami.
Dyktando
Nauczyciel dyktuje uczniom słowa z każdego zdania w kolejności alfabetycznej. Uczniowie zapisują
je i pod każdym ciągiem słów zostawiają jedną linijkę. Na koniec z wyrazów układają zdania (3 zdania
oznajmujące i 1 pytające).
1. gut – ich – kann – kochen – (Punkt)
………………………………………………………………………………………………………………
2. am – du – gerne – machst – was – Wochenende – (Fragezeichen)
………………………………………………………………………………………………………………
3. ab – acht – dich – hole – ich – Uhr – um – (Punkt)
………………………………………………………………………………………………………………
4. Gitarre – Hobbys – hören – kochen – meine – Musik – sind – spielen – und – (Punkt)
………………………………………………………………………………………………………………
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Uczniowie potraﬁą:

Słownictwo:
Gramatyka:
Fonetyka:
Strategie uczenia się:

opisywać obrazki; czytać ze zrozumieniem tekst o rodzinie; opowiadać o swoich
najbliższych; pytać o różne zawody i udzielać odpowiedzi; sporządzać plakat
dotyczący wykonywanych zawodów; korzystać ze słownika.
nazwy członków rodziny; nazwy zawodów.
zaimki dzierżawcze w mianowniku mein, meine, dein, deine, sein, seine, ihr, ihre,
unser, unsere; określanie przynależności; słowotwórstwo (Lehrer/Lehrerin).
akcent wyrazowy; emocjonalne wzmacnianie wypowiedzi; końcówki -er i -e.
wykorzystywanie komputera podczas nauki.

Strona wprowadzająca
Uczniowie przyglądają się fotograﬁom. Nauczyciel dzieli ich na pięć grup, każdej przydziela jedno
zdjęcie(zdjęcia meine Schwester, mein Bruder należy potraktować jako jedno) i każe opisać znajdujące się
na nim osoby: X ist … von … Er/Sie ist vielleicht … Jahre alt und … Meter groß. Er mag vielleicht gerne … Er/
Sie kann vielleicht gut …
Przykładowe opisy osób przedstawionych na zdjęciach
Sarah ist die Schwester von Lukas. Sie ist 17 Jahre alt. Sie mag Tiere. Sie hat einen Hamster. Er heißt Dal. Sie
macht auch gerne Sport. Sie spielt Volleyball und reitet.
Die Oma heißt Gudrun. Sie ist noch jung, sie ist 61 Jahre alt. Der Opa heißt Peter. Er ist 65 Jahre alt. Die
Oma und der Opa machen auch Sport, sie spielen Boule. …
Powtarzanie
Regularne powtarzanie słownictwa i struktur gramatycznych jest bardzo ważne w procesie
nauczania, ponieważ pomaga stopniowo zapamiętać nowy materiał (z krótkiej pamięci do pamięci
długotrwałej).
Do powtarzania słownictwa i gramatyki w sensownych kontekstach najlepiej wykorzystać zdjęcia.
Nauczyciel może polecić uczniom, aby napisali do nich dialogi, krótkie teksty bądź wypisali własne
skojarzenia.
1 Wer ist …? Wo ist …?
a Höre den Dialog und lies ihn. Wysłuchaj dialogu, a następnie go przeczytaj.
Najważniejsze są tutaj przysłówki służące do określania miejsca, niezbędne do opisywania zdjęć: links, in
der Mitte, rechts, vorne rechts, hinten links. (Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na miejsce czasownika w
zdaniu: In der Mitte czasownik…)
2
a

Phonetik – Die Endungen -er und -e
Hör zu und markiere den Wortakzent: lang „_“ oder kurz „t“.
Posłuchaj nagrania i zaznacz akcent wyrazowy: samogłoskę długą symbolem „_”, a krótką „t”.
W nazwach członków rodziny często pojawiają się końcówki -e i -er. Nauczyciel powinien zwrócić
uczniom uwagę na to, że w końcówce -er znajduje się co prawda r, ale nie wymawia się go tak, jak polskiej
litery. Dla uczniów mających problemy z artykulacją niemieckiego r będzie to duże ułatwienie.
Warunkiem poprawnego wymawiania obu końcówek jest właściwy akcent wyrazowy. Dlatego na samym
początku uczniowie tylko słuchają nagrania i zaznaczają akcent wyrazowy.
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A: die Mutter – der Vater – der Bruder – die Schwester – die Geschwister
B: die Tante – die Cousine – zu Hause – vorne – der Onkel – hören – hinten
b Höre noch einmal und sprich nach. Wysłucha nagrania ponownie i powtórz.
Następnie nauczyciel wyjaśnia uczniom wymowę obu końcówek (fonetycznie zapisuje się je
w następujący sposób: -e [@] i -er [6].)
Uczniowie słuchają nagrania ponownie i powtarzają.
c Lies die Sätze laut. Przeczytaj te zdania na głos.
Podane słówka należy odczytać w kontekście zdania. Nauczyciel każe uczniom przeczytać zdania po
cichu. Następnie niektórzy z nich odczytują je na głos.
3

Familienfotos
Bringt eure Familienfotos mit. Spielt Dialoge wie in 1.
Przynieście zdjęcia swojej rodziny. Odegrajcie dialogi podobne do tego z zadania 1.
Uczniowie mają już odpowiedni zasób słownictwa, znają reguły gramatyczne i zasady wymowy.
Teraz mogą wykorzystać poznane struktury języka, by odegrać dialog podobny do tego z zadania 1.
Nauczyciel zachęca uczniów do przyniesienia zdjęć przedstawiających ich bliskich lub rysunków
wymarzonej rodziny (być może nie wszyscy uczniowie chcą pokazać swoją rodzinę albo nie posiadają
odpowiedniego zdjęcia). To zadanie najlepiej przeprowadzić w 3–4-osobowych grupach. Odpowiedno
przydzielając uczniów do grup, można wspierać rozwój zarówno słabszych, jak i tych lepszych. Podczas
prezentacji dialogów nauczyciel wypisuje na tablicy niektóre zdania, a następnie jeszcze raz podkreśla
miejsce czasownika w zdaniu (przedstawione w rozdziale 4).

Vorne links
In der Mitte

Position 2
ist
sind

meine Schwester.
…

4
a

Julian erzählt
Was stimmt nicht? Lies den Text und vergleiche ihn mit dem Bild.
Co się nie zgadza? Przeczytaj tekst i porównaj go z obrazkiem.
Uczniowie czytają tekst po cichu. Nauczyciel wyjaśnia nieznane słówka, po czym zaleca uczniom pracę
w parach. Mają wyszukać błędy i je poprawić.
Rozwiązanie: 1. David steht. 2. Sein Hobby ist Fußball. 3. Die Mutter steht hinten links.
Mann hinten rechts ist der Vater. 5. Sein Lieblingssport ist Tennis.
Der Papagei ist zwischen der Schwester und der Oma.

4. Der

b Korrigiere den Text und lies ihn. Popraw tekst, a następnie go przeczytaj.
Nauczyciel każe uczniom poprawić tekst, a następnie przeczytać go na głos.
Następnie uczniowie dopisują brakujące zaimki osobowe w ramce Denk nach.
5 Possessivartikel – Ein Kettenspiel
a Setze die „der“-Kette fort. Kontynuuj łańcuszek z rzeczowników z rodzajnikiem der.
Nauczyciel wypisuje na tablicy kilka rzeczowników rodzaju męskiego.
Rozpoczyna łańcuszek: „Ich und mein Bruder … Wir …” Następnie każe jednemu z uczniów wybrać jakiś
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rzeczownik z tablicy i powiedzieć go wraz z właściwym zaimkiem dzierżawczym: „Wir und unser Hund.”
Uczeń wybiera inny zaimek osobowy i zwraca się do kolejnej osoby: „Du … Lisa” itd. W następnej rundzie
nauczyciel każe używać rzeczowników rodzaju żeńskiego itd. Pilnuje, aby gra była w miarę płynna.
Wskazówka: Ćwiczenia łańcuszkowe można wykonywać także z użyciem piłki.
b

„Ich und mein Vater” – Hört zu und macht mit.
„Ja i mój tata” − Wysłuchajcie nagrania i przyłączcie się do zabawy.
Nauczyciel włącza nagranie. Ewentualnie na tablicy zapisuje początki strof albo wersów, aby uczniowie
mogli recytować tekst jednocześnie z nagraniem (wszyscy naraz, na zmianę lub po kolei). Kiedy uczniowie
wczują się w rytm, sami często mają pomysły dotyczące kolejności recytowania.
Hier kommt der Possessiv-Rap – Los geht’s …
Ich und mein Vater,
du und dein Vater,
er und sein Vater,
sie und ihr Vater,
es und sein Vater.

Ich und mein Haus,
du und dein Haus,
er und sein Haus,
sie und ihr Haus,
es und sein Haus.

Ich und meine Mutter,
du und deine Mutter,
er und seine Mutter,
sie und ihre Mutter,
es und seine Mutter.

Und jetzt seid ihr dran:
Ich und mein … Ich und meine …

Ich und mein …

6

Suchen
Ergänze den Dialog. Uzupełnij dialog.
Uczniowie czytają dialog, wyjaśniają nieznane słówka i uzupełniają luki.
Potem nauczyciel odtwarza dialog i każe uczniom porównać wyniki ich pracy z nagraniem.
Rozwiązanie:
 Was ist denn hier los? Julian, ist das dein Deutschbuch?
 Nein, das ist das Buch von Beate, mein Buch ist da.
 Und wo ist deine Schultasche?
 Meine Schultasche? Ich weiß es nicht.
 Dann such sie! Wo ist Beate? Ist das Beates Rucksack?
 Nein. Das ist Papas Rucksack. Ihr Rucksack liegt da.

7 Sprechen üben
a Höre den Dialog. Wie sprechen die Mutter und Julian? Markiere.
Wysłuchaj dialogu. W jaki sposób wypowiadają się mama i Julian? Zaznacz.
Nauczyciel włącza nagranie. Każe uczniom jednokrotnie wysłuchać minidialogów i ocenić, w jakim
tonie je wypowiedziano. Zadaje pytanie: „Wie sprechen die Mutter und Julian?” Prosi o zaznaczenie
odpowiedniej buźki. Może również kazać uczniom zaznaczyć akcent zdaniowy.
Nauczyciel może również podzielić klasę na 2 grupy i kazać powtarzać minidialogi chórem (jedna grupa
powtarza rolę mamy, druga – chłopca).
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Rozwiązanie:
1. Ist das dein Deutschbuch? (freundlich)
Nein, das ist Beates Buch. (freundlich)
2. Ist das deine Schultasche? (freundlich)
Nein, das ist Julians Tasche. (müde/genervt)
3. Sind das deine Stifte? (ärgerlich)
Nein, das sind Papas Stifte. (ärgerlich)
c Spielt Minidialoge wie in 7a. Odegrajcie krótkie dialogi podobne do tego z zadania 7a.
Nauczyciel zwraca uwagę na to, aby zdania wypowiadać płynnie i z odpowiednim wyrazem
emocjonalnym. Zachęca uczniów, aby używali mowy ciała. Właściwa mimika i gestykulacja sprawiają, że
dialogi stają się żywsze i ciekawsze. Lepsi uczniowie mogą odegrać dłuższy dialog, taki jak ten w zadaniu 6.
8
a

Die Neumanns – Maries Familie
Hör zu. Welches Bild passt zum Text? Markiere es.
Wysłuchaj nagrania. Który obrazek pasuje do tekstu? Zaznacz go.

Nauczyciel każe uczniom obejrzeć zdjęcia. Zadaje pytanie: „Wer ist vielleicht Marie?” (są dwie możliwości
– pierwsze albo trzecie zdjęcie). Uczniowie wyrażają swoje przypuszczenia. Następnie słuchają tekstu
w całości i zaznaczają odpowiednią ilustrację. Ponownie odpowiadają na powyższe pytanie.
Rozwiązanie: Dziewczynka na trzecim zdjęciu.
b

Höre den Text noch einmal. Was kannst du über Maries Familie sagen?
Wysłuchaj tekstu jeszcze raz. Co możesz powiedzieć o rodzinie Marii?
Uczniowie słuchają tekstu ponownie i starają się odpowiedzieć na pytanie: „Was kannst du über Maries
Familie sagen?”.

c

Was kannst du über deine Familie sagen? Schreibe einen kurzen Text.
Co możesz powiedzieć o swojej rodzinie? Napisz o niej krótki tekst.
W trakcie trzeciego słuchania uczniowie notują wszystko, co jeszcze potraﬁą zrozumieć. Nauczyciel
wypisuje na tablicy słowa kluczowe i omawia je z uczniami.
Meine Familie ist ziemlich groß. Wir sind fünf Personen: meine Eltern, meine Schwestern Marie und
Katharina und ich. Katharina und ich reiten gern. Aber wir haben leider kein eigenes Pferd.
Wir wohnen in Stuttgart. Wir haben einen Hund. Es ist ein Collie und heißt Boris. Mein Vater heißt
Thomas und ist vierzig Jahre alt. Mama ist neununddreißig. Sie heißt Christine und arbeitet zu
Hause. Marie ist nämlich noch klein, sie ist erst drei Jahre. Mama mag Blumen und Bücher.
Papas Bruder, mein Onkel Robert, wohnt in den USA. Er ist Lehrer an einer Universität. Er ist
verheiratet und hat auch drei Kinder. Zwei Mädchen und einen Jungen. Sie können alle Englisch
und Deutsch.
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Mamas Geschwister – Tante Petra und Onkel Oliver – sind nicht verheiratet. Petra arbeitet jetzt in
Lettland als Lehrerin. Sie hat dort einen Freund. Oliver wohnt in Stuttgart.
Unsere Großeltern, Papas Eltern, leben in Bayern, in den Alpen. Wir fahren oft hin. Mamas Eltern
sind beide über 70. Oma kocht gern und sehr gut. Opa spielt immer noch regelmäßig Tennis.

9 Familienreime – Ein Gedicht
a Finde die Reimwörter. Odszukaj wyrazy, które się rymują.
Nauczyciel czyta pierwszą linijkę, wyraźnie zaznaczając rytm, po czym każe uczniom wpisać odpowiednie
słowo, tak aby tekst się rymował: Mein Papa heißt Dennis. – Er mag Judo und (Tennis).
Podobnie należy postąpić z pozostałymi wyrazami.
Następnie uczniowie słuchają wiersza i porównują go ze swoją wersją.
Mein Papa heißt Dennis.
Meine Mama heißt Tess.
Mein Bruder heißt Paul.
Meine Schwester heißt Lola.
Mein Opa heißt Jochen.
Meine Oma heißt Lena.
Meine Hündin heißt Betty.
Mein Kater heißt Exot.

Er mag Judo und Tennis.
Sie mag HipHop und Jazz.
Er mag Ruh und ist faul.
Sie isst Pizza und trinkt Cola.
Er kann essen, aber nicht kochen.
Sie wohnt jetzt in Jena.
Sie frisst gern Spaghetti.
Er ist feuerrot.

b

Sprecht das Gedicht laut. Immer zwei Schüler eine Zeile.
Przeczytajcie wiersz na głos. Dwoje uczniów czyta po jednym wersie.
Uczniowie czytają wiersz na głos. Dwoje uczniów z każdej pary czyta po jednym wersie. Nauczyciel zwraca
uwagę na płynne, rytmiczne mówienie. Rytm można wesprzeć np. przez pstrykanie palcami – cała klasa
pstryka.

c

Schreibe das Gedicht weiter: Tino – Kino, Mick – schick, Rolf – Golf …
Dopisz dalszy ciąg wiersza. Wykorzystaj podane pary rymujących się wyrazów: Tino − Kino,
Mick − schick, Rolf − Golf…
Uczniowie mogą pracować samodzielnie lub w parach. Dopisują dalszy ciąg wiersza. Nauczyciel
podchodzi do nich i w razie potrzeby poprawia błędy.
Swoje wiersze uczniowie prezentują rytmicznie przed klasą.

10 Familien in Deutschland
a Lies die Informationen und ordne sie den Fotos zu. Eine Information passt zu keinem Foto.
Przeczytaj podane informacje i przyporządkuj je zdjęciom. Jedna nie pasuje do żadnej fotograﬁi.
Ten realio- i kulturoznawczy tekst napisano tak łatwym językiem, że uczniowie nie powinni mieć
problemów ze znalezieniem potrzebnych informacji. Nie należy jednak oczekiwać od nich szczegółowego
rozumienia tekstu.
b
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c

Wie ist es in Polen? Wie groß sind die Familien? Wo leben die Großeltern?
Jak to jest w Polsce? Jak duże są rodziny? Gdzie mieszkają dziadkowie?
Nauczyciel pisze na tablicy słowa kluczowe i omawia je z uczniami. Następnie uczniowie piszą
samodzielnie krótkie teksty, odpowiadając w nich na trzy pytania: „Wie ist es in Polen? Wie groß sind die
Familien? Wo leben die Großeltern?”

11 Berufe
a Höre den Dialog und lies ihn mit. Słuchaj dialogu, czytając go.
Tematem dwóch ostatnich stron są zawody. Zwroty językowe, które dotyczą tego zagadnienia,
zaprezentowano w minidialogu w zadaniu 11.
Uczniowie słuchają dialogu i czytają go równocześnie z nagraniem.
b

Was sind die Leute von Beruf? Ordne die Bilder den Wörtern zu.
Kim z zawodu są ci ludzie? Dopasuj zdjęcia do poniższych wyrazów.
Nauczyciel każe uczniom pracować w parach i bez pomocy słownika dopasowywać zdjęcia do nazw
zawodów. W ten sposób rozwiną własne strategie odgadywania znaczenia nieznanych słów (znają już
Fußball spielen, Tier, również Mechaniker, Architekt i Informatiker mają podobne brzmienie w wielu
językach).
Nauczyciel wyjaśnia na forum klasy inne nieznane wyrazy.

12 Wortakzent
a Schreibe die Wörter. Hör zu und markiere den Wortakzent: lang „_“ oder kurz „t“.
Przepisz podane słowa. Posłuchaj nagrania i zaznacz akcent wyrazowy: samogłoskę długą
symbolem „_”, a krótką „t”.
Rozwiązanie: Lehrerin – Verkäufer – Architekt – Polizistin – Managerin – Elektriker – Sekretärin –
Mechaniker – Deutschlehrerin
Jeśli to zadanie okazało się dla uczniów trudne, można pozwolić im wysłuchać słów ponownie i kazać je
powtórzyć.
b

Höre je ein Wort aus Gruppe A, B und C und sprich nach. Welches Wort hörst du?
Wysłuchaj po jednym wyrazie z kolumn A, B, C z zadania 12a i powtórz. Który wyraz słyszysz?
To zadanie jest wariantem zadania 10b z rozdziału 4 (str. 34). Na podstawie samego wzoru akcentowania
uczniowie rozpoznają nazwę zawodu, o który chodzi. Nauczyciel daje im czas na słuchanie i powtarzanie,
ponieważ łatwiej jest usłyszeć to, co wypowiedziało się samemu. Jeżeli uczniowie mają z tym wyjątkowe
problemy, można zapisać strukturę sylabową i akcentową na tablicy.

Verkäufer

Deutschlehrerin

.

t.

t

...

c Setze das Spiel fort. Die Anderen raten. Kontynuuj zabawę. Inni zgadują.
To zadanie jest trudniejsze niż tamto w rozdziale 4. Uczniowie sami powinni spróbować wymówić wzór
akcentowania, np. grupa A: mm , inni zgadują: Das ist Architekt. Aby wszyscy uczniowie mogli zapoznać
się ze wzorami akcentowania, to zadanie można przeprowadzić w parach.

m
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Przykłady:
Grupa A: mmm – Verkäufer
Grupa A: mmm – Architekt
Grupa B: mmmm – Polizistin
Grupa C: mmmm – Mechaniker
13 Interviews
a Sammelt Berufe. Arbeitet mit dem Wörterbuch.
Pracujcie ze słownikiem i zbierzcie słownictwo określające zawody.
Jeśli w klasie znajdują się słowniki, można zrobić uczniom krótkie wprowadzenie do pracy z nimi:
n W jaki sposób odnajdujemy pasujący wyraz?
n Co oznaczają skróty?
n Jak znaleźć poprawną wymowę?
b Fragt in der Klasse. Zadawajcie pytania w klasie według przykładu.
W tym zadaniu słownictwo ćwiczy się podczas interakcji. Jeśli to możliwe, nauczyciel powinien pozwolić
uczniom na chodzenie po klasie i wzajemne zadawanie pytań.
c Macht ein Klassenposter: Berufe. Przygotujcie plakat dotyczący wykonywanych zawodów.
Proszę polecić uczniom, aby przynieśli ze sobą różne zdjęcia (np. z czasopism) albo przygotowali małe
rysunki, a następnie w czteroosobowych grupach zrobili plakaty edukacyjne.
Plakat edukacyjny
Nowe wiadomości przyswajamy na kilka sposobów: słyszymy, widzimy, czujemy, obcujemy z nimi
przez działanie. Kiedy pracuje kilka zmysłów naraz, lepiej przetwarza się i zapamiętuje nową
informację, a w razie potrzeby można ją szybko przywołać. Tworzenie plakatów edukacyjnych
zajmuje dużo czasu, jednak nie należy zapominać o motywującym działaniu samodzielnie
wykonanego zadania. Plakaty nie tylko ozdobią klasę, lecz także posłużą jako wizualna pomoc
w utrwaleniu słownictwa związanego z zawodami.
d

Macht eine Umfrage zum Thema: „Was ist dein Traumberuf?“
Przeprowadźcie ankietę na temat: „Jaki jest twój wymarzony zawód?”
Wykonując to zadanie, uczniowie powtarzają czasownik modalny können oraz utrwalają przysłówek gerne
z rozdziału 5.
Każdy uczeń pisze 2–3 zdania na temat swojego wymarzonego zawodu.
Następnie wszyscy chodzą po klasie i pytają się wzajemnie. Nauczyciel wspólnie z uczniami tworzy na
tablicy listę wymarzonych zawodów.

14 Rätsel
a Hör zu. Welche Berufe sind das? Rate mal. Wysłuchaj nagrania. Jakie to zawody? Zgadnij.
Takie zabawne zakończenie rozdziału będzie dla uczniów miłą niespodzianką.
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Rozwiązanie:
1. Ein Polizeiauto startet und fährt mit Alarmsirene – ein Polizist / eine Polizistin.
2. Ein Lehrer sagt: Nehmt bitte eure Bücher, Seite 26, und eure Hefte … – ein Lehrer.
3. Ein Stadion, Fußballspiel – ein Fußballspieler / eine Fußballspielerin.
4. Und 20 Euro zurück. Danke – eine Verkäuferin.
b

Finde fünf Berufe und schreibe sie ins Heft. Odszukaj pięć nazw zawodów i zapisz je do zeszytu.
Rozwiązanie: Elektriker – Lehrerin – Tierarzt – Manager

Lernen lernen
Większość uczniów ma obecnie dostęp do komputera, jego obsługa nie sprawia im żadnego problemu
i chętnie używają go do nauki, co należy wykorzystać w nauczaniu języka obcego. Stąd propozycja, aby
uczniowie za pomocą komputera przekształcili dowolny tekst z podręcznika w tekst z lukami.
Dyktando
Nauczyciel dyktuje poniższe pytania. Po każdym z nich uczniowie zostawiają pustą linijkę, a następnie
udzielają odpowiedzi.
Pytania i odpowiedzi
1. Ist deine Familie groß?
………………………………………………………………………………………………
2. Hast du Geschwister?
………………………………………………………………………………………………
3. Wie viele Onkel und Tanten hast du?
………………………………………………………………………………………………
4. Was sind deine Eltern von Beruf?
………………………………………………………………………………………………
5. Wo wohnen deine Großeltern?
………………………………………………………………………………………………
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Rozdział 7: Was kostet das?
Uczniowie potraﬁą:

Słownictwo:
Gramatyka:
Fonetyka:
Strategie uczenia się:

mówić, co chcieliby mieć; sporządzać listę życzeń; pytać o ceny, podawać je
i komentować; wypowiadać się na temat kieszonkowego; wyrażać opinię na
określony temat.
zwroty językowe dotyczące zakupów.
czasowniki z wymianą samogłoski: essen, treﬀen; forma möcht-; szyk wyrazów
w zdaniu.
dyftongi: ei, au, eu.
techniki czytania ze zrozumieniem (rozumienie globalne, selektywne, szczegółowe).

Strona wprowadzająca
Na stronie wprowadzającej zebrano zdjęcia przedmiotów, na które niemiecka młodzież najczęściej wydaje
pieniądze.
Nauczyciel każe uczniom obejrzeć fotograﬁe i wypowiedzieć nazwy rzeczy, które się na nich znajdują.
Niektóre słowa uczniowie już poznali (Buch, Pferdebuch), inne brzmią podobnie w wielu językach albo
można je rozpoznać dzięki znajomości języka angielskiego (Comic, DVD). Pozostałe nazwy nauczyciel
powinien wyjaśnić.
Słowo „Handy” Niemcy wypowiadają po angielsku: [1hEndi]. Jednak w języku angielskim oznacza ono coś
innego (m.in. zręczny, podręczny).
Nauczyciel pyta uczniów, jakie przedmioty są dla nich najważniejsze. Następnie uzupełnia słownictwo,
zapisując wyrazy na tablicy.
Pod koniec lekcji może kazać uczniom wpisać najważniejsze według nich słówka w puste miejsca na
stronie Deine Wörter (w zeszycie ćwiczeń). Te wyrazy należą do indywidualnego słownictwa.
1

Was machst du gerne?
Schreibe Sätze auf und lies sie vor. Napisz zdania i przeczytaj je na głos.
Zadanie polega na powtórzeniu i rozszerzeniu słownictwa związanego ze sposobami spędzania wolnego
czasu. Nauczyciel wyjaśnia nieznane wyrazy. Następnie wypisuje na tablicy kilka przykładów zdań,
wykorzystując słownictwo zamieszczone w zadaniu i objaśniając szyk wyrazów w zdaniu.

Inﬁnitiv
ins Kino gehen
fernsehen

Position 2
Ich gehe
Ich sehe

Ende
am Samstag gerne
gerne

ins Kino.
fern.

Uczniowie piszą 3–5 zdań w celu utrwalenia nowego słownictwa, a następnie czytają je na głos.
2

Sprechen üben
Hör zu und sprich nach. Słuchaj i powtarzaj.
Tematem tego zadania jest szyk wyrazów. Najpierw uczniowie słyszą zwrot, następnie zdanie oznajmujące
i pytanie o rozstrzygnięcie.
Chociaż szyk wyrazów ulega zmianie, cały czas akcentuje się to samo słowo.
Nauczyciel każe uczniom zaznaczyć akcentowane słowa także w wyrażeniach z zadania 1.
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3 Gespräch in der Klasse
a Spielt den Dialog zu dritt. Odegrajcie dialog we troje.
Uczniowie poznają odmianę czasownika essen. Znajdą ją w ramce Denk nach.
Nauczyciel czyta przykładowy dialog wraz z jednym z uczniów albo każe go przeczytać dwojgu uczniów.
Następnie prosi o uzupełnienie ramki Denk nach i każe odmienić czasowniki sehen, lesen, treﬀen. Potem
dzieli klasę na trzyosobowe grupy. Daje uczniom określony czas na rozmowę, np. 5 minut. Pomaga im, gdy
mają jakieś wątpliwości dotyczące użycia słów. Każda grupa odgrywa swój dialog na forum klasy.
b Berichtet einander. Zrelacjonujcie uzyskane informacje.
Uczniowie kolejno opowiadają o sobie. Nauczyciel może kazać im, aby zaprazentowali na forum klasy
koleżankę/kolegę. Odpowiednie zdania uczniowie powinni umieć wypowiedzieć z bezbłędną odmianą
i poprawnym szykiem wyrazów, a także właściwym akcentem.
Podział grupy
Z braku czasu pracę w parach i grupach przeprowadza się z uczniami siedzącymi obok siebie. Jednak
czasami nauczyciel powinien spróbować innych metod podziału uczniów na grupy. Może kazać im
np. odliczyć od 1 do 6, dzięki czemu w 24-osobowej klasie powstaną mieszane grupy sześcioosobowe.
Może to zrobić także za pomocą przygotowanych karteczek ze słownictwem lub zagadnieniami
gramatycznymi (słówka dotyczące rodziny: Bruder, Schwester etc.), przez słownictwo dotyczące określonej
kategorii tematycznej (np. 4 słówka dotyczące rodziny, 4 przedmioty szkolne, 4 różne hobby). Nowy
podział uczniów na grupy może mieć pozytywny wpływ na atmosferę nauki.
Indywidualizacja procesu nauczania
Dobrym pomysłem może się okazać połączenie w pary uczniów słabych z lepszymi, tak aby uczyli
się pomagać sobie nawzajem. Taki sposób pracy wesprze rozwój zarówno uczniów mocniejszych,
jak i mniej zdolnych.
Ważne jest, aby podczas końcowej prezentacji efektów pracy wymagać zabrania głosu od
wszystkich członków grupy.

4
a

Wünsche
Was möchtest du gerne haben? Sammle Wörter.
Co chciałbyś/-łabyś mieć? Zbierz słownictwo.
Jeśli w klasie są słowniki, uczniowie sami mogą znaleźć potrzebne słówka.
Odczytują wyrazy, a nauczyciel je zapisuje.

b

Du hast Geburtstag – Schreibe deine Wunschliste auf.
Masz urodziny. Sporządź listę wymarzonych prezentów.
Uczniowie tworzą listy swoich wymarzonych prezentów według przykładu.

c Macht Interviews. Przeprowadźcie wywiady według przykładu.
Uczniowie czytają w parach dialog. Odmiana czasownika möcht- znajduje się w ramce Denk nach.
Nauczyciel każe uczniom uzupełnić luki (formy znajdują się w dialogu), a następnie przepisać odmianę
do zeszytu. Następnie uczniowie w małych grupach rozmawiają o swoich listach. Przeprowadzają między
sobą wywiady.
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d

Berichtet einander und schreibt eure Klassenwunschliste an die Tafel.
Zrelacjonujcie uzyskane informacje, a następnie napiszcie na tablicy
klasową listę wymarzonych prezentów.
Po przeprowadzeniu wywiadów uczniowie opowiadają o tym, czego dowiedzieli się od swoich kolegów/
koleżanek. Następnie na tablicy zapisują wymarzoną listę prezentów.
Nadzór nad wykonaniem tego zadania można powierzyć jednemu z uczniów.

5
a

Einkaufen am Kiosk
Höre den Dialog. Was kauft der Junge? Was kosten die Sachen?
Wysłuchaj dialogu. Co kupuje chłopak? Ile kosztują poszczególne rzeczy?
Zadanie stanowi sekwencję trzech tekstów na rozumienie ze słuchu. Tekst 1 znajduje się w podręczniku
i zawiera podstawowe struktury językowe. Należy go przeanalizować bardzo dokładnie, ponieważ w
późniejszej fazie nauki uczniowie będą mieli do czynienia z normalnymi tekstami do słuchania.
Najpierw uczniowie przyglądają się zdjęciu i próbują odpowiedzieć na pytania „Wo?”, „Wer?”, „Was?”, „Was
kann man vielleicht auch kaufen?”.
Następnie zamykają książkę i słuchają dialogu. Odpowiadają na pytania: „Was kauft der Junge?” „Was
kosten die Sachen?”
Rozwiązanie: eine Zeitschrift („Computer-Bild“) und einen Radiergummi
Nauczyciel wyznacza dwoje uczniów i każe im przeczytać dialog. Następnie wyjaśnia nowe słownictwo.
Rozwiązanie:
 Guten Tag, ich möchte eine Computerzeitschrift.
 Die „Computer-Bild-Spiele“ kostet 3 Euro 30.
 3 Euro 30? Das ist aber teuer! Was kostet die „Computer-Bild“?
 Die ist billig. Die kostet nur 1 Euro 30.
 Dann möchte ich die „Computer-Bild“. Und einen Radiergummi, bitte.
 Der hier kostet 45 Cent.
 So teuer? Was kostet der da?
 20 Cent.
 Dann kaufe ich den.
 Eine „Computer-Bild“ und einen Radiergummi – 1 Euro 50. Das sind 2 Euro. Und 50 Cent
zurück. Danke.
 Danke, tschüs.
 Tschüs.

b

Höre zwei Dialoge. Was kaufen die Leute? Was kosten die Sachen?
Was macht die Verkäuferin falsch? Ergänze die Lücken mit den entsprechenden Preisen.
Wysłuchaj dwóch dialogów. Co kupują występujące w nich osoby? Ile kosztują kupowane
przez nie rzeczy? Jaki błąd popełnia sprzedawczyni? Uzupełnij luki odpowiednimi cenami.
Uczniowie trzykrotnie słuchają dialogów. Po drugim odtworzeniu nagrania odpowiadają na następujące
pytania: „Was kaufen die Leute?”, „Was kosten die Sachen?”, „Was macht die Verkäuferin falsch?”, po
trzeciem – wpisują brakujące ceny.
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Dialog 1
 Guten Tag, ich möchte einen Kaugummi.
 Was für einen?
 Den da.
 Der kostet 35 Cent.
 Und haben Sie die „Computer-Bild“?
 Ja, die ist heute ganz neu.
 Die auch, bitte.
 Ein Kaugummi und eine Computerbild – 1 Euro 65.
Das sind zwei Euro.
Und 35 Cent zurück. Danke.
Dialog 2
 Haben Sie Handykarten?
 Ja, 5 Euro, 10 Euro oder 20 Euro.
 Eine für 10 Euro bitte.
 Noch etwas?
 Ja, die Zeitung bitte.
 Was für eine, die „Bild“-Zeitung“, die „Süddeutsche“ …
 Äh, weiß nicht – die ist für meinen Vater.
 Dein Vater liest die „Süddeutsche“.
 O.k., dann die.
 Handykarte und die „Süddeutsche“ – 11 Euro 30.
 15 Euro.
 Und 4 Euro 70 zurück.
 Äh … das ist falsch, glaube ich.
 Wie bitte? Ach so … Danke.
Rozwiązanie: Die Verkäuferin gibt im 2. Dialog 1 € zu viel zurück.
6

Sprechen üben
Hör zu und sprich nach. Słuchaj i powtarzaj.
Zadanie polega na utrwaleniu zwrotów językowych. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na akcent
wyrazowy.

7

Einkaufsdialoge
Spielt den Dialog wie in 5a. Odegrajcie dialog podobny do tego z zadania 5a.
Scenka dotycząca zakupów nadaje się nie tylko do tego, aby dialogi wypowiedzieć, lecz także, by –
przy wykorzystaniu rekwizytów – je odegrać. Nauczyciel powinien zachęcić uczniów do przyniesienia
czasopism, słodyczy, przyborów do pisania itd., aby mogli w trzyosobowych grupach odegrać dialogi
podobne do tego z zadania 5a.
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8

Taschengeld
Lest die Statistik und macht Interviews in der Klasse. Verwendet den Wortschatz.
Przeczytajcie poniższe dane statystyczne, a następnie przeprowadźcie wywiady w klasie.
Wykorzystajcie podane słownictwo.
Dla niemieckiej młodzieży kieszonkowe jest bardzo ważne. Na trzech kolejnych stronach podręcznika
uczniowie znajdą informacje realio- i kulturoznawcze oraz zwroty językowe potrzebne do wypowiadania
się na ten temat.
Nauczyciel czyta na głos dane statystyczne, wyjaśnia nieznane słówka oraz tekst zamieszczony w ramce
Land und Leute.
Uczniowie chodzą po klasie i przeprowadzają między sobą wywiady. Nauczyciel przypomina im o pozycji
czasownika w zdaniu (2. miejsce). Następnie wspólnie z uczniami sporządza klasową statystykę.

Position 2
Zum Geburtstag
Von Oma und Opa
Ich
Geburtstag.

bekomme
bekomme
bekomme

ich Geld von Oma und Opa.
ich Geld zum Geburtstag.
Geld von Oma und Opa zum

9

Phonetik – Die Diphthonge ei, au, eu
Hör zu und sprich nach. Słuchaj i powtarzaj.
Dyftongi to ostatni element systemu samogłosek w języku niemieckim. Dyftongów nie dzieli się na długie
i krótkie (wszystkie są długie). Nie sprawiają one uczniom większych trudności.
Nauczyciel każe uczniom słuchać trzech grup wyrazów i je powtarzać.
Jeśli uczniowie sami nie zwrócili na to uwagi, należy wskazać im ostatnie słowo – Verkäufer (äu i eu
wymawia się po niemiecku tak samo, podobnie jak ei i rzadko występujące ai).

10 Unsere Ausgaben
a Mache deine „Ausgabenliste” für einen Monat wie im Beispiel.
Sporządź własną listę miesięcznych wydatków według przykładu.
Uczniowie piszą listę miesięcznych wydatków. Mogą korzystać ze słownictwa podanego poniżej.
To zadanie można wykorzystać jako pracę domową. Na lekcji uczniowie czytają swoje listy na głos,
a nauczyciel poprawia błędy.
b

Sprecht über eure Einkäufe und macht eine Klassenstatistik.
Porozmawiajcie o waszych zakupach i sporządźcie klasową statystykę.
Nauczyciel czyta struktury językowe zamieszczone w ramce. Następnie każe uczniom podzielić się na
małe grupy i przeprowadzić wywiady. Uzyskane informacje zapisuje na tablicy. W ten sposób sporządza
razem z uczniami klasową statystykę.
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Unsere Ausgaben
Kaufst du gerne …?

Wie viel Geld brauchst du pro Monat für …?

Süßigkeiten:
Comics:
…
…
…
…
…

…
…
8€
12 €
…
Durchschnitt: … €

11 Mein Geld reicht nicht! Geld verdienen – aber wie?
a Sieh dir die Fotos an. Wie ﬁndest du diese Tätigkeiten: J K L ?
Przyjrzyj się poniższym zdjęciom. Jak oceniasz przedstawione na nich czynności: J K L ?
Uczniowie przyglądają się zdjęciom i tłumaczą podpisy do nich. Nauczyciel zapisuje na tablicy
przykładowe zdanie z czasownikiem ﬁnden (nie należy wprowadzać w tym miejscu biernika, czasownik
ﬁnden z biernikiem pojawi się w drugiej klasie). Nauczyciel prosi uczniów o wypowiedź na temat fotograﬁi.
b

Habt ihr andere Ideen? Sprecht darüber in der Klasse.
Czy macie inne pomysły? Porozmawiajcie o tym w klasie.
Nauczyciel przeprowadza z uczniami dyskusję na temat innych sposobów zarabiania pieniędzy przez
młodzież.

12 Texte verstehen
Wybór odpowiednich strategii czytania ze zrozumieniem
Uczniowie mogą bardzo dobrze rozumieć pisemne teksty w języku obcym, nawet jeśli wyraźnie
wykraczają one poza ich poziom znajomości języka. Ważne, aby uczeń stosował strategie czytania
odpowiednie do danego tekstu oraz własnych zainteresowań.
W języku ojczystym stosujemy bardzo różne strategie, które zależą od naszych zainteresowań
i potrzeb. Gdy chcemy znaleźć ciekawy artykuł, przeglądamy gazetę, aby właściwie podłączyć
drukarkę, dokładnie studiujemy instrukcję obsługi, czytamy wiersz, a w naszej głowie od razu
zaczyna się roić od skojarzeń. Z tych strategii należy zrobić pożytek także podczas nauki języka
obcego.
Na pierwszym planie znajduje się reﬂeksja nad strategiami czytania, dlatego nie będzie niczym
niewłaściwym zakończenie tego tematu krótkim podsumowaniem w języku polskim.
Nauczyciel powinien najpierw przeczytać z uczniami krótkie objaśnienie strategii czytania ze
zrozumieniem. Należy również przeprowadzić krótką dyskusję w języku polskim, podczas której
uczniowie powinni zastanowić się, jakich strategii używają przy czytaniu różnych tekstów w języku
polskim.
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a Lies den Text schnell. Was ist das Thema? Wer schreibt die Texte? Wo kannst du sie ﬁnden?
Przeczytaj szybko poniższy tekst. Jakiego tematu dotyczy? Kto pisze takie teksty? Gdzie możesz je znaleźć?
Nauczyciel wyznacza uczniom limit czasu na przeczytanie tekstu, np. 1–2 minuty. Nie powinien wyjaśniać
żadnych zagadnień gramatycznych czy leksykalnych, a także pozwalać uczniom na pracę ze słownikiem.
W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo, że kilkuminutowe zadanie przekształci się w godzinną
analizę tekstu.
Rozwiązanie:
Taschengeld / Jugendliche / im Internet
Następnie nauczyciel pyta uczniów, co zrozumieli z przeczytanego tekstu (ewentualnie po polsku).
b

Such Informationen in den Texten, ergänze die Sätze und beantworte die Fragen.
Wyszukaj informacje w tekstach, uzupełnij luki w zdaniach i odpowiedz na pytania.
Die Jugendlichen sind von … bis … Jahre alt.
Sie bekommen Taschengeld von … Euro bis … Euro.
Wer hat einen Job? Wer ist Schweizer?
Nauczyciel omawia zdania z lukami. Pracując w parach, uczniowie uzupełniają luki. Także teraz nauczyciel
nie powinien objaśniać gramatyki, słownictwa ani pozwolić uczniom na korzystanie ze słownika.
Rozwiązanie:
Die Jugendlichen sind von 13 bis 17 Jahre alt.
Sie bekommen Taschengeld von 0 bis 195 Euro.
PJ, Sunny, katzenmensch und geierwalli haben einen Job.
Luisa und guilty sind Schweizer.

c

Lies drei Textteile genau. Schlage Wörter im Wörterbuch nach.
Przeczytaj dokładnie trzy części tekstu. Nieznane wyrazy sprawdź w słowniku.
Nauczyciel dzieli klasę na trzyosobowe grupy. Każda z nich potrzebuje słownika i ma do opracowania
1/3 tekstu. Nie wszystkie nieznane słówka uda się odnaleźć w słowniku, ponieważ na czacie wielu ludzi
posługuje się językiem mówionym. Uczniowie muszą się przyłożyć, aby poprawnie wykonać to zadanie.
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THEMA: TASCHENGELD – Wie viel bekommt ihr?
geierwalli am 13.11. (21:12): Hey, Leute, eine Frage: Wie viel Taschengeld bekommt ihr? Für was gebt ihr
es aus? Bitte das Alter dazusagen.
DarkFire am 13.11. (21:58): Hey! Ich kriege (= bekomme) acht Euro pro Woche und bin zufrieden! Ich
bin 13.
PJ am 13.11. (23:50): Ich krieg (= bekomme) gar kein Taschengeld. Ich bin 16. Ich arbeite.
Sunny am 14.11. (12:35): Hi! (Ich) Bin 14 und bekomm (= bekomme) 20 € Taschengeld! (Ich) Hab
(= habe) aber auch noch ’nen (= einen) Job: Zeitungen austragen. Da (= für das Zeitungsaustragen)
bekomm ich 50 € im Monat.
Michi am 14.11. (14:50): Hey! (Ich) Bin 14 und bekomme 30 € pro Monat.
LebHeute am 14.11. (16:07): Ich bin 13 und bekomme 10 € Taschengeld pro Monat! :) Davon kaufe
ich mir dann Zeitschriften. Kleidung, Schulsachen … kauft mir meine Mutter. Mein Taschengeld ist o.k.
LadyPhoenix am 14.11. (16:15): Also, das mit dem Taschengeld ist so: Ich bekomme jedes Jahr etwas
mehr, mit 10 waren es 3 Euro in der Woche und jetzt sind es 7.
redlightspecial am 14.11. (16:40): Ich bin 13 und bekomm 15 Euro im Monat und ﬁnde das echt
(= sehr) viel. Ich hab aber nie Geld. Ich kaufe zu viele CDs, und die sind teuer, aber das ist mein
Problem. Oder ich gebe das Geld für Kino mit Freunden aus, aber ich bin zufrieden.
katzenmensch am 14.11.05 (17:33): Ich bekomme 12 € im Monat, muss aber nichts zahlen. Ich trage
Zeitungen aus und bekomme da (= für das Zeitungsaustragen) 20–30 € im Monat. Ich bin 13.
CrocodileDundee am 14.11. (17:49): Hi, ich bin 13 und bekomme 45 €. Ich muss 10 € fürs (= für das)
Handy bezahlen.
geierwalli am 14.11. (22:29): Aha, also ich kauf (= kaufe) mir Kleidung und so (= und so weiter) selbst,
aber meine Mama ist so lieb und kauft mir auch öfter was (= etwas)! Habt ihr auch so (= solche)
Nebenjobs wie Babysitten oder Zeitungaustragen?
Vani13 am 15.11. (16:49): Hi, ich gebe meine 40 Euro im Monat für Kleider oder Schmuck aus.
Luisa am 15.11. (19:05): Ich wohne in der Schweiz, bekomme Franken. 300 Schweizer Franken – das
sind so (= ungefähr) 195 Euro. Aber ich muss alles zahlen: Kleidung, Schulsachen, Bus, Handy. Ich bin 17.
guilty am 20.11. (17:38): Hey! Ich bin14 und bekomme 40 Schweizer Franken im Monat, aber das ist
mir viel zu wenig. Ich suche einen Nebenjob. Vom Taschengeld kann ich nichts sparen. Voll (= sehr)
blöd! Meine Oma gibt mir samstags noch was (= etwas).
geierwalli am 20.11 (17:39): Wow!! Danke, dass ihr so viel schreibt!!! Ich bekomm (= bekomme) 10 € im
Monat. Mein Vater ist Arzt und ich helfe beim Putzen in der Praxis. Dafür bekomme ich 8 €, und das
4x im Monat!
Dyktando
Nauczyciel czyta poniższy tekst w całości, a następnie dyktuje go we fragmentach.
Ich bekomme / pro Monat / 35 Euro / Taschengeld. / Ich brauche / ungefähr / 15 Euro / für Süßigkeiten. /
Ich gehe gerne / ins Kino / und kaufe gerne / Musik-DVDs. / Das macht / ungefähr / 20 Euro / pro Monat. /
Zum Geburtstag / möchte ich Geld, / dann kann ich / ein Fahrrad / kaufen.
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Rozdział 8: Mein Zuhause
Uczniowie potraﬁą:
Słownictwo:
Gramatyka:

Fonetyka:
Strategie uczenia się:

nazywać uczucia; opisywać swój pokój; rozmawiać o codziennych czynnościach
domowych; wydawać polecenia w języku niemieckim.
meble; czynności domowe; uczucia.
określanie położenia za pomocą przyimków: vor, hinter, auf, unter, über, neben,
zwischen, in, an; używanie rodzajników określonych w celowniku; stosowanie
czasownika modalnego müssen; tworzenie trybu rozkazującego.
spółgłoski b/p, g/k, d/t.
wykorzystywanie obrazków podczas nauki.

Strona wprowadzająca
Zamieszczono tu rysunek pokoju nastolatka Mario. Znajdujące się na nim przedmioty ponumerowano,
a odpowiednie słownictwo podano pod i nad nim. Zadanie 1 ze str. 68 w podręczniku, które odwołuje się
do strony wprowadzającej, pozwala uczniowi na stopniowe przyswojenie nowego materiału leksykalnego.
1
a

Bilder und Wörter
Schau dir Seite 67 an. Welche Wörter kennst du?
Przyjrzyj się stronie 67. Które słówka już znasz?
Nauczyciel każe uczniom obejrzeć rysunek. Pierwszy krok to odgadywanie znaczenia słów. Niektóre
z nich uczniowie już poznali (der Hund, der Rucksack, das Mathebuch), inne mogą rozpoznać dzięki ich
podobieństwu do wyrazów w języku polskim lub angielskim (das Poster, die Lampe, das Bett, der Kaktus).

b

Schreibe die Wörter ab. Hör zu. Ordne die Wörter den Gegenständen in der Zeichnung von
Seite 67 zu und lies sie vor.
Przepisz słówka. Wysłuchaj nagrania. Przyporządkuj słówka przedmiotom przedstawionym na
obrazku ze strony 67 i przeczytaj je na głos.
Kolejny krok to przepisanie słówek oraz odsłuchanie ich z płyty audio (w kolejności zgodnej z numeracją).
Dzięki temu uczniowie mogą dopasować je do przedmiotów znajdujących się na rysunku. Jest to bardzo
dobre zadanie łączące słuchanie i pisanie, ponieważ uczniowie muszą dopasować nieznane im wyrazy do
wizualizacji ich znaczeń. To bardzo efektywny sposób nauki nowego słownictwa.
Rozwiązanie: 1 das Bild, 2 der Teppich, 3 das Poster, 4 das Fenster, 5 der Kaktus, 6 das Bett, 7 der Stuhl, 8 der
Sessel, 9 die Lampe, 10 der Boden, 11 die Decke, 12 die Tür, 13 das Regal, 14 der Hund, 15 der Rucksack,
16 die Wand, 17 das Mathebuch, 18 der Papierkorb, 19 der Schreibtisch, 20 der Bildschirm, 21 der Schrank

c

Buchstabiert ein Wort von Seite 67, die Anderen raten es. Sagt das Wort mit Artikel.
Przeliterujcie któreś ze słów ze strony 67, pozostali będą je odgadywać.
Nie zapomnijcie o rodzajniku.
Zadanie 1c można także wykorzystać na początku następnej lekcji jako ponowne wprowadzenie do
tematu. Powtarzamy w ten sposób literowanie oraz utrwalamy nowe słownictwo.

2 Phonetik – Das weiche b und das harte p
a Hör zu und sprich nach. Słuchaj i powtarzaj.
Na przykładzie spółgłosek p i b ćwiczy się spółgłoski zwarto-wybuchowe. Nauczyciel powinien zwrócić
uwagę na to, aby uczniowie wymawiali b „miękko”, tzn. dźwięcznie i bez przydechu, a p „twardo”, czyli
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bezdźwięcznie i z silną aspiracją. Można też im pokazać, jak zaobserwować przydech: każdy uczeń trzyma
dłoń w odległości ok. 5 cm od ust i wymawia p. Jeśli robi to poprawnie, na dłoni powinien wyraźnie
poczuć powiew powietrza.
b Hörst du ein b oder ein p? Słyszysz głoskę b czy p?
Zadanie 2b polega na ćwiczeniu ubezdźwięczniania spółgłoski w wygłosie – b na końcu wyrazu wymawia
się bezdźwięcznie. To samo dotyczy spółgłosek zwarto-wybuchowych g/k i d/t. Już teraz można
powiedzieć o tym uczniom, chociaż spółgłoski te ćwiczy się w innym zadaniu fonetycznym w tym
rozdziale, mianowicie w 9.
Rozwiązanie:
[p]
der Schreibtisch

[p]
der Papierkorb

[p]
abholen

[p]
gelb

3
a

Zimmer
Sieh dir die Bilder an. Wohnt hier ein Junge oder ein Mädchen?
Przyjrzyj się obrazkom. Mieszka tu chłopak czy dziewczyna?
Uczniowie przyglądają się obrazkom i zastanawiają się, czy są to pokoje chłopaka, czy dziewczyny.

b

Höre die Dialoge und ordne sie den entsprechenden Zimmern zu.
Wysłuchaj dialogów, a następnie przyporządkuj je odpowiednim pokojom.
Przed włączeniem nagrania nauczyciel każe uczniom zastanowić się, jakie cechy mogą mieć właściciele
pokojów. W zadaniu 3b wymaga się słuchania globalnego.
Dialog 1
 Ist das dein Zimmer, Sarah?
 Ja.
 Das ist ja super. So groß.
 Findest du?
 Hast du aber viele Bücher!
 Ja, ich lese gern. Liest du auch?
 Nur Zeitschriften. „Yam!“, „Bravo“ und so. Was ist das da auf dem Boden?
 Mein Hobby sind Modellautos.
 Echt?
 Ja, ich hab ganz viele.
 Hast du keine Poster?
 Nö, zur Zeit nicht.
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Dialog 2
 Hi, Timo. Ist das dein Zimmer?
 Ja. Ist klein, aber ich ﬁnde es gemütlich.
 Ja, ich ﬁnde es auch schön. Schön hell. Du magst Pﬂanzen?
 Ja, der Kaktus ist meine Lieblingspﬂanze. Und ich mag Kühe, wie man sieht.
 Das ist witzig. Hast du keinen Computer?
 Nicht hier im Zimmer. Ich kann den Computer von meiner Mutter benutzen.
 Der Sessel ist klasse.
 Und man sitzt gut drin. Setz dich doch.
 Ist das hier immer so ordentlich?
 Nö, meine Mutter sagt immer: Räum endlich auf!
c

Höre die Dialoge noch einmal. Welche Aussage passt zu Dialog 1, welche zu Dialog 2?
Wysłuchaj dialogów jeszcze raz. Które ze stwierdzeń pasują do dialogu 1, a które do 2?
Zadanie 3c wymaga słuchania szczegółowego. Oba dialogi zawierają także słowa i zwroty, których
uczniowie nie będą potraﬁli zrozumieć. Nauczyciel nie powinien ich objaśniać.
Rozwiązanie: 3 a : Zimmer 1: Mädchen, Zimmer 2: Junge
3 b: Dialog 1 passt zu Zimmer 1, Dialog 2 passt zu Zimmer 2.
3 c: Zu Dialog 1 passt die Aussage 4, zu Dialog 2 passen die Aussagen 1, 2 und 3.

4
a

Traurig und froh
Höre das Lied und ordne die Bilder den entsprechenden Strophen zu.
Wysłuchaj piosenki, a następnie dopasuj obrazki do odpowiednich wersów.
Uczniowie przyglądają się obrazkom, po czym zamykają książki i słuchają piosenki. Następnie słuchają
nagrania jeszcze raz, czytają tekst i na jego podstawie dopasowują obrazki do odpowiednich wersów.
Rozwiązanie: Strophe 1 und 2 Bild rechts unten, Strophe 3 Bild links, Strophe 4 Bild rechts oben

b

Sieh dir die Bilder und Adjektive an. Wie heißen die Wörter auf Polnisch?
Przyjrzyj się obrazkom i przymiotnikom zamieszczonym pod nimi. Jak brzmią te wyrazy
w języku polskim?
W piosence Traurig und froh wyrażono uczucia związane z domem i pokojem. Przymiotniki potrzebne
do ich nazwania podano pod obrazkami. Nauczyciel wyjaśnia ich znaczenie za pomocą obrazków i języka
polskiego. Jeżeli klasa lubi śpiewać, piosenkę można włączyć ponownie. Uczniowie rozumieją ją już w
całości i mogą się przyłączyć.

c

Spielt Pantomime. Die Anderen raten die Adjektive.
Odegrajcie pantomimę. Pozostali będą odgadywać pokazywane przymiotniki.
Chętny uczeń wychodzi na środek klasy i robi minę. Pozostali podają przymiotnik odpowiadający
jego wyrazowi twarzy. Zadanie 4c można wykorzystać na następnej lekcji jako powtórzenie materiału
leksykalnego.
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5

Mein Zimmer
Ziechne dein eigenes Zimmer oder erﬁnde ein Anderes. Mache eine Wörterliste.
Narysuj własny pokój albo wymyśl jakiś inny. Przygotuj listę słówek.
Nauczyciel podaje uczniom słownictwo potrzebne do opisu pokoju.

6
a

Wo ist was?
Sieh dir das Bild an und trage die entsprechenden Verbformen ein.
Przyjrzyj się obrazkowi, a następnie wstaw odpowiednie formy czasowników.
Zadanie polega na użyciu przyimków służących do określania położenia: vor, hinter, auf, unter, über, neben,
zwischen (+ celownik) in, an oraz potrzebnych do tego czasowników: hängen, stehen, liegen. Ponieważ jest
to materiał dość obszerny do opanowania, wprowadza się go w zadaniach 6–10.
W zadaniu 6a chodzi o znaczenie czasowników: hängen, stehen, liegen. Ponadto na rysunkach
zilustrowano przyimki podane powyżej. Nie należy w tym momencie wyjaśniać uczniom celownika.

b

Hör zu. Rudi beschreibt sein Zimmer. Er macht vier Fehler. Korrigiere die Sätze und lies sie vor.
Wysłuchaj nagrania. Opisując swój pokój, Rudi popełnia cztery błędy. Zapisz zdania poprawnie,
a następnie przeczytaj je na głos.
Zadanie 6b skupia się na znaczeniu przyimków. Ponownie pojawia się celownik, jednak także tu nie należy
jeszcze poruszać tego zagadnienia.
Rozwiązanie:
Mein Zimmer ist sehr schön. Ich habe eine Couch. Die Couch ist nachts mein Bett.
Neben der Couch steht meine Lampe. Die Lampe ist alt, aber das Licht ist gut. Ich lese gern. Aber nur
Computerzeitschriften und Comics. Die Zeitschriften liegen immer im Regal. Meine CDs stehen auch
im Regal. Mein Schreibtisch steht am Fenster. Auf dem Schreibtisch steht mein Computer. Und vor dem
Schreibtisch steht mein Stuhl. Meine Kleider hängen im Schrank. Äh – also – meistens liegen sie eigentlich
auf dem Boden, und meine Mutter meint: Wie sieht es denn hier aus? Du musst aufräumen, Rudi.

Pamięć fonetyczna
Języka obcego często uczymy się, kładąc szczególny nacisk na język pisany: przepisujemy nowe
słówka, pisemnie odpowiadamy na pytania, tak też rozwiązujemy zadania gramatyczne. Jednak
jest to tylko jeden ze sposobów przyswajania języka obcego. Język to także dźwięk. Formę pisemną
nowego słowa czy struktury gramatycznej zapamiętujemy tak samo, jak formę dźwiękową.
Nauczyciel powinien wykorzystać te drogi zapamiętywania, ponieważ wzajemnie się uzupełniają
i wzmacniają.
Kurs prima oferuje mnóstwo ćwiczeń, które dotyczą formy dzwiękowej języka niemieckiego. Dialogi
na płycie audio wypowiadają młodzi użytkownicy języka. Nauczyciel powinien kazać uczniom
czytać teksty na głos (także na różne sposoby: głośno/cicho, przyjaźnie/gniewnie itp.). Wykonując
zadania, uczniowie uczą się brzmienia ważnych struktur językowych.
7 Sprechen üben: korrigieren
a Lies die Beispiele und höre sie. Przeczytaj przykłady, a następnie ich posłuchaj.
Uczniowie czytają podane zdania, uwzględniając akcent. Następnie słuchają nagrania.
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b

Höre die Sätze und korrigiere sie. Betone sie wie in den Beispielen.
Wysłuchaj zdań i je popraw. W każdym z nich zaznacz akcent według powyższych przykładów.
Uczniowie akcentują jedno słowo, przez co kontrastują je z innymi (akcent zdaniowy). Najbardziej typową
sytuacją jest taka, w której poprawia się czyjąś wypowiedź. Realizując zadanie 7a, uczniowie słuchają zdań
i je powtarzają. Następnie powinni samodzielnie poprawić zdania z zadania 7b.
Rozwiązanie:
Der Stuhl steht vor dem Schreibtisch. – Falsch, der Stuhl steht auf dem Schreibtisch.
Die Hose liegt auf dem Bett. – Falsch, die Hose liegt unter dem Bett.
Die Gitarre liegt neben dem Schreibtisch. – Falsch, die Gitarre steht neben dem Schreibtisch.
Uczniowie mogą podawać własne przykłady zdań, które będą poprawiać wspólnie lub w parach.

8
a

Bilder beschreiben
Schreibe die Sätze 1–10 mit den Präpositionen und ordne sie den Bildern zu.
Napisz zdania 1–10 wraz z przyimkami, a następnie dopasuj je do obrazków.
Uczniowie poznali już znaczenie czasowników hängen, stehen, liegen oraz przyimków lokalnych, więc
w tym zadaniu mogą zapoznać się z celownikiem. Najpierw tworzą zdania z podanych wyrazów
i przyporządkowują je obrazkom. Następnie uzupełniają luki rodzajnikami w celowniku.
Rozwiązanie:
Obrazek A:
Der Hund liegt zwischen den Stühlen.
Obrazek B:
Die Maus sitzt in dem Papierkorb. (Po opracowaniu materiału z ramki Denk nach
możliwe jest także rozwiązanie: Die Maus sitzt im Papierkorb.)
Obrazek C:
Das Kaninchen sitzt unter der Lampe.
Obrazek D:
Das Buch steht in dem Regal. (Po opracowaniu materiału z ramki Denk nach możliwe
jest także rozwiązanie: Das Buch steht im Regal.)
Obrazek E:
Die Spinne hängt an der Decke.
Obrazek F:
Der Hund liegt unter dem Bett.
Obrazek G:
Die Lampe steht neben dem Bett.
Obrazek H:
Die Katze liegt auf dem Schreibtisch.
Obrazek I:
Die Maus sitzt auf den Büchern.
Obrazek J:
Die Uhr hängt über dem Schreibtisch.

b

Zeichnet Bilder und tauscht sie in der Klasse. Schreibt Sätze ins Heft.
Narysujcie obrazki, a następnie wymieniajcie się nimi w klasie. Napiszcie zdania do zeszytu.
W zadaniu 8b uczniowie piszą własne zdania, do których robią małe rysunki. Nauczyciel możne rozmieścić
w klasie dużo przedmiotów i kazać napisać do nich odpowiednie zdania. Uczniom pomaga w tym
materiał zamieszczony w ramce Denk nach.

9

Phonetik: g/k und d/t
Hör zu und sprich nach. Słuchaj i powtarzaj.
Zadanie polega na poprawnej wymowie spółgłosek zwarto-wybuchowych oraz ich ubezdźwięcznieniu na
końcu wyrazu. Spółgłoski g i d, podobnie jak b, na końcu wyrazów wymawia się bezdźwięcznie.

76

8

Rozdział 8: Mein Zuhause
Rozwiązanie:
1. liegen, das Regal, gerne, gemütlich
2. Kaktus, Kleidung, kommen
[k]
[k]
[k]
3. liegt, der Tag, ich mag

4. die Decke, du, müde
5. der Teppich, der Tisch, die Tür
[t]
[t]
[t]
[t]
6. wild, das Bild, die Wand, das Mädchen

10 Wo ist …? Ein Spiel
Dein Partner / Deine Partnerin hat drei Sachen versteckt: dein Deutschbuch, deinen Kuli
und deine Uhr. Frage nach den Sachen wie im Beispiel. Wer ﬁndet sein Eigentum zuerst?
Twój partner/twoja partnerka ukrył/a trzy rzeczy należące do ciebie: twoją książkę
do niemieckiego, twój długopis i zegarek. Zapytaj o ukryte przedmioty według przykładu.
Kto jako pierwszy odnajdzie swoją własność?
Gra dydaktyczna polegająca na użyciu nowej formy, czyli celownika. Można ją przeprowadzić na różne
sposoby, np. każdy uczeń pisze po jednym zdaniu na temat trzech różnych przedmiotów (np. Der Füller
liegt auf dem Bett), tak aby nie widział ich sąsiad z ławki. Następnie chowa te rzeczy, a jego partner musi
odgadnąć, gdzie się znajdują. Zabawę najlepiej przeprowadzić w parach, jednak może w nią grać także
cała klasa.
11 Projekt: Mein Traumzimmer
a Beschreibe dein ideales Zimmer. Male es, mache Fotos oder eine Collage.
Opisz swój wymarzony pokój. Namaluj go, zrób zdjęcia lub kolaż.
Uczniowie mogą skorzystać z podanego słownictwa.
b

Sprecht über eure Zimmer.
Porozmawiajcie o swoich pokojach.
Jest to projekt, który można realizować, łącząc lekcję języka niemieckiego z lekcją plastyki. Zadanie na
lekcji niemieckiego dotyczy opisu pokoju namalowanego lub narysowanego na plastyce. W tym celu
uczniowie na pewno będą potrzebowali dodatkowych słówek, które należy traktować jako indywidualne
słownictwo. Nauczyciel powinien kazać im wpisać wyrazy do pustych miejsc na stronie Deine Wörter
w zeszycie ćwiczeń.

12 Was musst du zu Hause machen?
a Lies die Liste und schreibe Sätze.
Przeczytaj poniższą listę, a następnie zapisz zdania.
Zadanie wprowadza czasownik modalny müssen i nawiązuje do obowiązków, jakie uczniowie mają w domu
(mogą dopisać kilka innych). Najpierw muszą uzupełnić zdania okolicznikami częstotliwości (oft, manchmal, fast
nie, nie). Następnie uzupełniają luki właściwymi formami czasownika müssen zamieszczonego w ramce Denk
nach. W kursie prima przedstawiono uproszczoną koniugację czasowników modalnych – mają one tylko cztery
różne formy (formy 1. i 3. osoby liczby pojedynczej i mnogiej są takie same).
b

Fragt in der Klasse und berichtet einander.
Pytajcie się nawzajem w klasie, a następnie zrelacjonujcie uzyskane informacje.
W celu utrwalenia form czasownika müssen nauczyciel każe uczniom wzajemnie się odpytywać. Mogą
relacjonować odpowiedzi partnera, ćwicząc w ten sposób formę 3. osoby, np. Łukasz muss nie sein Zimmer
aufräumen. Ania, Marysia und Tomek müssen manchmal das Mittagessen kochen …
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13 Anweisungen – Imperativ
a Schreibt die Sätze aus Aufgabe 12 wie in den Beispielen.
Zapiszcie zdania z zadania 12 według przykładów.
W tym zadaniu wprowadzono tryb rozkazujący (Imperativ). Nauczyciel każe uczniom przeczytać
przykłady i uzupełnić ramkę Denk nach. Następnie powinni zapisać w trybie rozkazującym zdania
z zadania 12.
b

Welche Anweisungen hört ihr in der Schule? Schreibt sie.
Jakie polecenia słyszycie w szkole? Zapiszcie je.
W zadaniu 13b zebrano polecenia, które odgrywają ważną rolę na lekcji. Jeżeli zajęć nie prowadzi się
konsekwentnie w całości po niemiecku, jest okazja, aby zrobić pierwszy krok w tym kierunku. Uczniowie
znają już formy trybu rozkazującego i można ćwiczyć je teraz na każdej lekcji. Nauczyciel podaje wyrazy,
których najczęściej używa podczas zajęć i każe uczniom dopisać je do listy słówek Deine Wörter w zeszycie
ćwiczeń. Od tej pory może używać ich wyłącznie po niemiecku.
Powinien też przekazać uczniom ciekawostkę, że w Niemczech od 10. klasy nauczyciel zwraca się do
uczniów per Sie, dodając imię. Uczniowie nadal zwracają się do nauczyciela per Sie + jego nazwisko.

Dyktando
Nauczyciel dyktuje uczniom następujący tekst:
Das ist mein Zimmer. Rechts ist mein Schrank. Vor dem Fenster steht mein Schreibtisch... und auf dem
Schreibtisch steht meine Lampe. Mein Bett steht links an der Wand. Über dem Bett hängen zwei Poster.
Vor dem Bett liegt mein Teppich. Auf dem Bett liegt meine Kleidung. Leider ist es manchmal nicht sehr
ordentlich. Ich räume nicht gerne auf.
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Uczniowie potraﬁą:

Słownictwo:
Gramatyka:

Wymowa:
Strategie uczenia się:

mówić, co jedzą chętnie/chętniej/najchętniej; wypowiadać się na temat
spożywania posiłków rano/w południe/wieczorem; opowiadać o specjałach
kulinarnych; zamawiać posiłki.
artykuły spożywcze; posiłki.
użycie rzeczowników bez rodzajników; stosowanie zaimka nieokreślonego man
w funkcji podmiotu; stosowanie wyrazów ja/nein/doch; stopniowanie nieregularne
przysłówka gern.
samogłoski długie o/u.
układanie dialogów.

Strona wprowadzająca
Na stronie wprowadzającej znajdują się niemieckie artykuły spożywcze podzielone na trzy grupy: na górze
po lewej stronie te, które je sie na śniadanie, po prawej – na obiad, na dole po lewej stronie – na kolację.
Niektóre z nich, np. chleb czy masło, pojawiają się dwa razy. Uczniowie powinni przyjrzeć się zdjęciom,
a nauczyciel wyjaśnić sformułowania: zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen, aby nie sprawiały
problemu podczas opracowywania słownictwa w zadaniu 1.
Oczywiście ten podział nie obowiązuje zawsze i wszędzie. Wiele rodzin ma w dzień mało czasu i je
kanapki, za to wieczorem przyrządza sobie ciepły posiłek, inne mają swoje własne specyﬁczne nawyki
żywieniowe. Ta strona służy wprowadzeniu w temat, przybliżeniu słownictwa, które potem można
rozszerzać o wyrazy związane z własnymi doświadczeniami.

1
a

Nahrungsmittel
Sieh dir Seite 75 an. Hör zu und such die entsprechenden Nahrungsmittel auf dem Foto.
Przyjrzyj się stronie 75. Wysłuchaj nagrania, a następnie odszukaj nazwy
odpowiednich artykułów spożywczych przedstawionych na zdjęciach.
Uczniowie przez chwilę przyglądają się stronie 75, po czym nauczyciel włącza nagranie z nazwami
artykułów spożywczych (bez rodzajnika, jako że w takiej formie używa się ich najczęściej). Niektóre
pojawiają się kilka razy. W trakcie nagrania uczniowie odszukują na tej stronie nazwy artykułów
spożywczych. Następnie nauczyciel pyta: „Wann essen Deutsche Butter?” Uczniowie odpowiadają tak, jak
podano w dymku: „Butter zum Frühstück und zum Abendessen”. Oczywiście mogą także odpowiedzieć
pełnym zdaniem: „Deutsche essen Butter zum Frühstück und zum Abendessen”. Celem tego zadania jest
zapoznanie uczniów z nowym słownictwem.

b Hör zu und sprich nach. Słuchaj i powtarzaj.
Uczniowie słuchają nagrania i powtarzają nazwy artykułów spożywczych.
c

Sieh dir Seite 75 an. Welche Wörter verwendet man nur im Singular? Mache eine Liste.
Przyjrzyj się stronie 75. Których słówek używa się tylko w liczbie pojedynczej? Sporządź ich listę.
Uczniowie powinni przepisać słówka i je pogrupować, co przygotuje ich do wprowadzenia materiału
gramatycznego. Wśród wyrazów jest wiele takich, które oznaczają nazwy produktów (Milch, Butter…) albo
całe grupy przedmiotów – nazwy zbiorowe (Obst, Gemüse…). Niektóre z nich mają co prawda formę liczby
mnogiej (der Fisch, die Fische), jednak mówiąc o artykułach spożywczych, nie stosuje się jej (Fische schwimmen
im Aquarium, aber man isst gerne Fisch). Tak samo używa się wielu pojęć abstrakcyjnych, np. Zeit, Lust – Ich
habe Zeit. – Ich habe keine Zeit.
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2 Was kennst du? Was isst du gern?
a Mache eine Tabelle. Sporządź tabelę.
Uczniowie dzielą artykuły spożywcze na te, które lubią bardzo/trochę i te, których nie lubią w ogóle lub
nie znają.
b Fragt in der Klasse. Pytajcie się wzajemnie.
Nauczyciel każe uczniom uzupełnić ramkę Denk nach, która zawiera słownictwo potrzebne podczas
rozmowy w klasie. Dyskusję można przeprowadzić na forum klasy, w parach lub jako Partygespräch.
W ostatniej z wymienionych sytuacji wszyscy uczniowie wstają, chodzą po klasie przez 5–10 minut
i starają się zadać pytania jak największej liczbie kolegów i koleżanek. Rozmowy odbywają się jednocześnie,
więc nie da się ich wszystkich kontrolować, jednak jest to bardzo dobre ćwiczenie, ponieważ każdy
z uczniów ma okazję, aby mówić po niemiecku.
c Berichtet einander. Zrelacjonujcie uzyskane informacje.
Uczniowie powinni opowiedzieć o swoich kolegach/koleżankach według podanych przykładów.
Teraz nauczyciel może kontrolować ich wypowiedzi. Na tablicy należy stworzyć listę ulubionych
artykułów spożywczych.
3
a

Frühstück, Mittagessen, Abendessen – Interviews
Höre den Text und lies ihn. Mache die Tabelle im Heft und ergänze sie.
Wysłuchaj tekstu i go przeczytaj. Sporządź w zeszycie tabelę i ją uzupełnij.
W zadaniu 3a i 3b uczniowie słuchają trzech wywiadów, w których uczestniczy niemiecka młodzież.
Stopień trudności kolejnych tekstów wzrasta. Zapis pierwszego wywiadu znajduje się w książce, drugiego
i trzeciego już nie. Nauczyciel włącza pierwsze nagranie, a następnie wyjaśnia odmianę przysłówka gern
(gern – lieber – am liebsten). Nie należy tutaj objaśniać reguł stopniowania przymiotników i przysłówków
(ten temat omawia się na wyższym poziomie), uczniowie powinni poznać tylko nazwy Komparativ
i Superlativ. Po wysłuchaniu nagrania powinni zapisać w zeszycie, co jada Malvin w poszczególnych porach
dnia (zgodnie z kolejnością wymienioną na szarym pasu obok ramki Denk nach).

b

„Jasmin und Mario“ – Höre den Text und notiere Informationen im Heft.
„Jasmin i Mario” – Wysłuchaj tekstu i zanotuj informacje w zeszycie.
Następnie uczniowie słuchają dwóch dialogów, rysują tabelę w zeszycie i uzupełniają ją informacjami na
temat tego, co Jasmin i Mario jadają na śniadanie.
 Und hier kommt Jasmin. Wie ist dein täglicher Essensplan, Jasmin?
 Also, morgens zum Frühstück esse ich meistens nichts, ich trinke nur Tee, in der Pause esse ich
dann ein Brot, am liebsten mit Käse, manchmal esse ich auch einen Apfel.
Zum Mittagessen bin ich allein zu Hause, dann mache ich eine Pizza oder Frühlingsrollen
oder so was in der Mikrowelle. Zweimal pro Woche esse ich in der Kantine, das schmeckt mir
meistens ganz gut. Zum Abendessen ist meine Mutter auch da, dann essen wir zusammen. Wir
essen Brot mit Käse, Wurst oder Schinken und einen Salat.
 Und zwischendurch?
 Na ja, ich mag Süßigkeiten, Schokolade, Gummibärchen und so. Das esse ich nachmittags. Und
abends, beim Fernsehen, esse ich gerne Chips und trinke eine Cola.
 Und am Wochenende?
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 Am Wochenende ist es anders. Da frühstücken wir zusammen, so um 10, 11 Uhr, dann
kaufen wir Brötchen und essen ganz gemütlich, wir hören Musik und lesen oder reden. Zum
Mittagessen haben wir dann keinen Hunger. Abends kochen wir zusammen, manchmal kommt
meine Freundin oder wir gehen ins Restaurant.
 Und jetzt zu dir, Mario.
 Also, zum Frühstück esse ich immer zwei Brötchen, eins mit was Süßem wie Nutella und das
andere mit Wurst oder Käse. Dann, ähm, gibt es noch was in der Pause nach der dritten Stunde,
da gibt es immer ein Brötchen und etwas zu trinken. Zum Mittagessen gibt es dann manchmal
Leberkäse oder Spaghetti oder irgendetwas anderes und, ähm, zum Abendessen kalte Platte, das
heißt Brot, Wurst und Käse oder die Reste vom Mittag.

c

Macht Interviews in der Klasse, notiert die Informationen und berichtet sie.
Przeprowadźcie wywiady w klasie, zanotujcie uzyskane informacje i je zrelacjonujcie.
Uczniowie piszą na kartkach, co jadają na śniadanie, obiad i kolację. Korzystają z podanego słownictwa.
Następnie wymieniają się notatkami z kolegą/koleżanką z ławki i relacjonują uzyskane informacje.

4
a

In der Kantine
Lest den Speiseplan. Was kennt ihr? Was möchtet ihr probieren?
Przeczytajcie poniższy jadłospis. Które potrawy znacie? Czego chcielibyście spróbować?
Ze względu na całodzienne zajęcia coraz więcej szkół w Niemczech posiada stołówki. Treść jadłospisu
łatwo zrozumieć, ponieważ zawiera on dużo słów, które brzmią podobnie w wielu językach. Dodatkowo
zrozumienie ułatwiają poniższe trzy zdjęcia (Spaghetti, Apfelstrudel i Gemüsepfanne).

b

Lies den Dialog und hör zu. Welcher Tag ist heute? Was essen Noah und Lukas?
Przeczytaj dialog, a następnie go wysłuchaj. Jaki dziś jest dzień? Co jedzą Noah i Lukas?
Ten dialog prezentuje nową strukturę językową es gibt. W tym momencie biernik nie jest jeszcze ważny,
ponieważ w użyciu z artykułami spożywczymi i tak nie jest widoczny. Zagadnienie to pojawi się jeszcze
raz (wraz z zadaniami) na wyższym poziomie. Uczniowie czytają dialog po cichu, a następnie słuchają
nagrania. Odpowiedzi na pytania nie powinny sprawić im trudności.

c

Sieh dir das Foto an. Beantworte die Fragen 1–2.
Przyjrzyj się zdjęciu. Odpowiedz na pytania 1–2.
Podczas wypowiedzi uczniów nauczyciel zwraca uwagę na szyk zdania. W zdaniach z wyrażeniem es gibt
często na pierwszym miejscu znajduje się jakaś inna część zdania: Heute gibt es … Was gibt es …? Zum
Nachtisch gibt es …

d

Schreibt euren Traumspeiseplan für eine Woche auf Deutsch.
Zapiszcie w języku niemieckim wasz wymarzony tygodniowy jadłospis.
Interesującą zabawą jest tworzenie wymarzonego menu. Każdy uczeń sporządza taką listę samodzielnie
w zeszycie. Uczniowie mogą również pracować w grupach. Nauczyciel prosi ich także o napisanie
i odegranie własnych dialogów (podobnych do tego w zdaniu 4b) na podstawie własnego jadłospisu.
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5 Phonetik: Vokale wiederholen – das lange o und u
Hör zu und sprich nach. Słuchaj i powtarzaj.
Uczniom często mylą się samogłoski o i u. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na artykulację długiego
o [o:], które należy wymawiać jako bardziej zamknięte i napięte niż krótkie o [O].
W podręczniku ćwiczy się tylko długie samogłoski, w zeszycie ćwiczeń skontrastowano długie i krótkie.
6
a

Spezialitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz
Lies die Texte und ordne die Sätze 1–8 den Fotos und Orten auf der Landkarte zu.
Przeczytaj teksty, a następnie dopasuj zdania 1–8 do zdjęć oraz miejsc zaznaczonych na mapie.
Zaprezentowano tu kilka znanych niemieckich, austriackich i szwajcarskich specjałów kulinarnych.
Kuchnia jest inna nie tylko w zależności od kraju, lecz także regionu.
Rozwiązanie:
Zdanie 1: 8 (München) – zdjęcie G
Zdanie 2: 4/5 (Wien) – zdjęcie C
Zdanie 3: 2 (Schwarzwald) – zdjęcie D
Zdanie 4: 7 (Schweiz) – zdjęcie E
Zdanie 5: 6 (Zürich) – zdjęcie F
Zdanie 6: 4/5 (Wien) – zdjęcie B
Zdanie 7: 3 (Dresden) – zdjęcie H
Zdanie 8: 1 (Kiel) – zdjęcie A

b

Was möchtet ihr probieren? Kennt ihr andere Spezialitäten aus Deutschland, Österreich
und der Schweiz? Was esst ihr gerne?
Czego chcielibyście skosztować? Czy znacie inne specjały kuchni niemieckiej, austriackiej
i szwajcarskiej? Co chętnie jadacie?
Nauczyciel pomaga uczniom w wypowiedziach i poprawia ewentualne błędy.

c Was isst man gerne in Polen/eurer Region? Co jada się chętnie w Polsce/waszym regionie?
Uczniowie uzupełniają ramkę Denk nach, a następnie wypowiadają się na temat tradycyjnych potraw ich
regionu lub kraju. Używają zdań z bezosobowym zaimkiem man.
7
a

Imbiss auf dem „Prater“ in Wien
Hört das Gespräch. Ist der Verkäufer freundlich J oder unfreundlich L ?
Wysłuchajcie rozmowy. Czy sprzedawca jest miły J , czy nie L ?
Prater to znany na całym świecie park rozrywki w Wiedniu. Tamtejszy diabelski młyn ma prawie 65 m
wysokości i waży 430 ton.
Zapis nagranego dialogu zamieszczono w książce. Brakuje ostatniego zdania, wypowiedzianego przez
sprzedawcę:
Die Bratwurst mit Pommes und das Mineralwasser, das macht 7,2 Euro … Einen Moment, das Essen ist
gleich fertig.
Kwestie w tym dialogu wypowiada Wiedeńczyk, w związku z tym można tu usłyszeć prawdziwy wiedeński
akcent, na który uczniowie z pewnością zwrócą uwagę. Nauczyciel powinien uprzedzić, że sprzedawca nie
mówi do końca tak, jak zapisano to w książce.
Uczniowie powinni wyszukać różnice między zapisem, a sposobem mówienia sprzedawcy.
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Nie chodzi tu tylko o zrozumienie treści dialogu, lecz także o ocenę sposobu mówienia – jak sprzedawca
mówi: przyjaźnie czy nieprzyjaźnie? Zapewne część uczniów stwierdzi, że nieprzyjaźnie, jednak mówi on
całkiem normalnie (tak, jak w życiu codziennym).
Im Buch:
Was möchtest du?
Groß oder klein?
Ja, was nun? Klein oder groß?
Mit Ketchup oder Mayonnaise?
Eine Bratwurst und einmal Pommes mit Ketchup,
o.k.? Und nichts zu trinken?
Die Bratwurst mit Pommes und das Mineralwasser,
das macht 7,20 Euro … Einen Moment, das Essen
ist gleich fertig.

Auf der CD:
Ja, und was magst du?
Groß oder klaan?
Ja, was jetzt, klaan oder groß?
Mit Ketchup oder Mayonnais?
A Bratwurscht und aamal Pommes mit Ketchup,
o.k., ja. Und nix zum Trinken?
Also, die Bratwurscht mit Pommes und mit
Mineralwasser, des macht 7,20 Euro … n Moment,
gal [nic nie znaczy], das Essen ist glei fertig.

Wszystkie głoski a są wymawiane prawie jak o: wos, mogst, Brotwurscht, mocht …
Język niemiecki mówiony a pisany
W języku niemieckim mówionym bardzo często ucina się końcówki. Rzadko kiedy mówi się: ich
habe, ich komme, ich esse – stosuje się raczej formy skrócone: ich hab, ich komm, ich ess, które
w 2006 roku uznano za poprawne i umieszczono w słowniku „Duden”. Ucinanie końcówek zależy
także od tempa mówienia. Kiedy mówimy powoli i wyraźnie, stosujemy z reguły formy nieskrócone,
natomiast przy szybszym mówieniu sylaby redukują się i wydłużają (np. haste albo kannste zamiast
hast du i kannst du). W kursie prima zdecydowano się na tradycyjne pełne formy w języku pisanym,
nawet jeśli na płycie usłyszeć można powszechnie stosowane formy skrócone.
8 Ja – nein – doch
Fragt und antwortet. Pytajcie i odpowiadajcie według przykładów.
Słowo doch pojawiło się już w dialogu z poprzedniego zadania. Nauczyciel każe uczniom uzupełnić
ramkę Denk nach, a następnie zadawać sobie nawzajem pytania, na które należy odpowiedzieć (zgodnie
z prawdą) ja, nein albo doch.
Sprechen üben – freundlich J, neutral K oder unfreundlich L
Hört zu und ordne die Symbole JKL den Sätzen zu. Sprecht die Aussagen nach.
Wysłuchajcie nagrania, a następnie do poniższych zdań dopasujcie symbole JKL.
Nauczyciel włącza nagranie i każe uczniom ocenić, czy kwestie są wypowiadane w sposób przyjazny,
neutralny czy nieprzyjazny. Następnie uczniowie mogą powtarzać wypowiedzi.
Uczenie się ważnych struktur językowych na pamięć jest sensownym przygotowaniem do
spontanicznego mówienia. Nauczyciel zwraca uwagę, że na ostatniej stronie każdego rozdziału
zamieszczono najważniejsze zwroty i zdania.

9
a

Wienerle to wiedeńskie kiełbaski (Wiener Würstchen); Fleischkäse to pieczeń rzymska; Bon Aqua to nazwa
wody mineralnej; Apfelschorle to musujący napój z soku jabłkowego i wody mineralnej.
b Spielt Dialoge zu zweit. Odegrajcie dialogi w parach.
Uczniowie odgrywają dialogi w parach, wykorzystując zaprezentowane słownictwo.
Zdolniejsi mogą również odegrać dialog w innej wersji, np. Einkaufen am Kiosk, dzięki czemu powtórzą
słownictwo z rozdziału 7.
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10 Zusammengesetzte Nomen
Was passt zusammen? Verbinde. Co do siebie pasuje? Połącz.
Wśród nazw artykułów spożywczych znajduje się wiele rzeczowników złożonych. W tym rozdziale
pojawiają się następujące: das Käsebrot, das Marmeladenbrot, der Obstsalat, der Kartoﬀelsalat, die
Zitronensoße, die Käsesoße, die Bohnensuppe. W Niemczech znane są także: das Kartoﬀelbrot, der
Nudelsalat, der Reissalat, der Bohnensalat, die Nudelsuppe, die Kartoﬀelsuppe, der Obstkuchen, der
Zitronenkuchen, der Käsekuchen (słodkie ciasto z twarogiem). Uczniowie tworzą własne rzeczowniki
złożone, wykorzystując poznane dotychczas słownictwo. Muszą również wyjaśnić, co one oznaczają
(może się to odbywać po polsku, ważne, aby dowiedzieli się, co się dzieje po połączeniu dwóch słów).
Nauczyciel wyjaśnia, że rodzajnik łączy się z rdzeniem, czyli z drugą częścią wyrazu.
Fitnesscenter – Leseecke: Ein Rezept: Kartoﬀelpuﬀer (zeszyt ćwiczeń)
Uczniowie układają zdjęcia w odpowiedniej kolejności. W ten sposób poznają przepis na placek
ziemniaczany. Pracują bez słownika. Dopiero później mogą sprawdzić, czy ich przypuszczenia okazały się
zgodne z prawdą.
Przepis jest łatwy, więc jeśli to możliwe, można go wypróbować na lekcji.
Dyktando
Nauczyciel dyktuje poniższe pytania, uczniowie dopisują do nich odpowiedzi.
Was isst du zum Frühstück? (3 Sachen)
Was isst du zum Mittagessen (3 Sachen)
Was isst du zum Abendessen (3 Sachen)
Was essen die Deutschen gerne zum Frühstück? (3 Sachen)
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Große Pause
Große Pause
Große Pause odgrywa rolę powtórzenia materiału z rozdziałów 5−9 podręcznika. Podobnie jak Kleine
Pause składa się z dwóch części: Gry, zabawy, projekty oraz Egzamin gimnazjalny. Nauczyciel nie musi
realizować zadań z tego rozdziału, ponieważ są one zadaniami dodatkowymi. Nie wprowadzono tu
żadnych nowych zagadnień gramatycznych, a pojawiające się nowe słowa nie utrudniają uczniom
wykonywania zadań. Najważniejsze, aby podczas ich realizacji uczniowie wykorzystali obowiązkowe
słownictwo poznane na lekcji.
Ćwiczenia z rozdziału Große Pause – zamieszczone w zeszycie ćwiczeń – są niezależne od zadań
w podręczniku.
Cele:
n Powtórzenie i poszerzenie materiału. Zamieszczono tu różnorodne zadania, które w interesujący
sposób pozwalają powtórzyć i poszerzyć materiał z rozdziałów 5−9.
n Nauka języka obcego przez zabawę. Gry, zabawy i projekty realizowane na lekcji języka niemieckiego
powinny być dostosowane do potrzeb, możliwości oraz zainteresowań uczniów. Zabawy umysłowe
zachęcają ich do kreatywnego myślenia, pobudzają do aktywności oraz sprawiają, że chętnie
przychodzą na zajęcia.
n Ukierunkowane wspieranie poszczególnych obszarów uczenia się języka. Gdy dana klasa ma
problemy z rozumieniem ze słuchu, ze słownictwem, z wymową czy gramatyką, nauczyciel może
wybrać odpowiednie zadanie wspierające proces uczenia się.
n Indywidualizacja procesu nauczania. W każdej klasie uczniowie osiągają różne wyniki. Zdolniejszym
nauczyciel może np. kazać zrobić jakiś wymagający projekt, który następnie zaprezentują przed resztą
klasy, a słabszym – polecić grę gramatyczną, powtórzenie koniugacji lub zabawę powtórzeniową
obejmującą materiał z wszystkich rozdziałów.

Gry, zabawy, projekty
Die Nervensäge
a Lies den Comic und höre den Text. Przeczytaj komiks i posłuchaj tekstu.
Zrozumienie komiksu w dużym stopniu ułatwiają znajdujące się w nim rysunki.
Nauczyciel każe uczniom obejrzeć rysunki, a następnie przeczytać tekst. Potem włącza nagranie.
Zrozumienie komiksu nie powinno sprawić uczniom trudności mimo kilku nieznanych słów. Nauczyciel
może wyjaśnić nieznane słownictwo, np. Schlecht drauf sein (używane w języku potocznym) = schlecht
gelaunt sein. Użycie partykuł doch i ja wskazuje na to, że dziewczynka jest zdenerwowana.
b Spielt die Szenen zu zweit. Odegrajcie scenki w parach.
Uczniowie najpierw w parach, a następnie przed resztą klasy odgrywają zabawne dialogi podobne do
odsłuchanej rozmowy. Układanie i odgrywanie własnych dialogów powinno im sprawić dużą przyjemność.
Jeśli to możliwe, warto nagrać scenki. Samo nagranie dźwiękowe motywuje uczniów do jak najlepszego
wykonania zadania.
Sprechtraining
Wie schnell könnt ihr sprechen? Ein Trainingsprogramm zum Schnellsprechen.
Jak szybko możecie mówić? Trening szybkiego mówienia.
Trening szybkiego mówienia uczniowie realizują w trzech fazach:
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Große Pause
Faza 1:
Uczniowie zamykają książki. Słuchają nagrania i powtarzają krótkie zdania. Jeśli mają problemy z wymową,
nauczyciel może wypowiadać inne pojedyncze słowa i kazać im je powtarzać, np. Wochenende,
Geburtstag …
Faza 2:
Następnie uczniowie otwierają książki. Czytają na głos zapis nagranych wypowiedzi (zamieszczonych
powyżej). Powinni czytać je bardzo powoli, dużo wolniej niż normalnie, przesadnie artykułując głoski.
Faza 3:
Faza trzecia to osiągnięcie celu treningu szybkiego mówienia. Uczniowie powinni mówić tak szybko, jak
tylko potraﬁą. Dobrym pomysłem jest to, aby w każdej grupie jedna osoba mierzyła czas i jednocześnie
była sędzią, który sprawdza, czy pozostali wymawiają wszystkie wyrazy. Za każde pominięte słowo dolicza
się 2 sekundy. Zwyciężają ci, którzy powiedzieli zdania najszybciej.
Meine Lieblingsgrammatik
Głównym celem tego zadania jest reﬂeksja nad wszystkimi zagadnieniami gramatycznymi poznanymi do
tej pory.
a Schreibt die Sätze ins Heft und ergänzt sie. Przepiszcie zdania do zeszytu i je uzupełnijcie.
Pierwszy krok to uzupełnienie przykładowych zdań, które ilustrują terminologię gramatyczną. Tematy
podano w kolejności ich występowania w podręczniku. Uczniowie mogą wrócić do już zrealizowanego
materiału, powtórzyć go i utrwalić.
Was ist deine J-Grammatik? Was ist deine L-Grammatik?
Które zagadnienia gramatyczne oznaczyłbyś/-łabyś za pomocą J, a które L?
Do gramatyki można mieć szczególny stosunek emocjonalny. Ciekawe jest porównanie na forum klasy
różnych upodobań. Uczniowie mogą uzasadnić je również po polsku.

b

c

Arbeitet zu zweit und macht Aufgaben für euren Partner/eure Partnerin.
W parach przygotujcie zadania dla partnera/partnerki.
Uczniowie przeglądają podręczniki i wyszukują w nim przykładowe zdania: trzy dotyczące zagadnień
gramatycznych, które w pełni rozumieją, a jedno – tego, które jeszcze sprawia im problemy. Zaletą zadania
jest to, że uczniowie przypominają sobie cały materiał gramatyczny zawarty w podręczniku i samodzielnie
go oceniają.
Samoocena
W szkole to zazwyczaj nauczyciele wydają polecenia, a uczniowie mają je wykonywać. Ten podział
ról jest na pewno sensowny, ponieważ nauczyciele posiadają zdecydowanie większą wiedzę i są
odpowiedzialni za przebieg procesu nauczania.
Jednak szczególnie w przypadku uczniów starszych ważne jest, aby przejmowali odpowiedzialność
za własną naukę.
Pierwszym krokiem ku temu jest analiza − ocena samego siebie: „Co już umiem, a czego jeszcze
nie?”. Nauczyciel powinien zachęcać uczniów, aby zastanowili się nad własnymi postępami w nauce.
Powinni umieć odpowiedzieć na pytanie: „Jak mam nadrobić ewentualne braki?”. Warto skłonić ich
do dyskusji na ten temat.
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Große Pause
Sprechen und spielen
a Stefan hat Geburtstag und er bekommt viele Geschenke. Sechs Geschenke hängen/
liegen/stehen/sind in seinem Zimmer. Arbeitet zu zweit und fndet sie im Bild B.
Wer ﬁndet die Geschenke zuerst?
Stefan ma urodziny i dostaje dużo prezentów. Sześć z nich wisi/leży/stoi/znajduje się
w jego pokoju. W parach odnajdźcie je na obrazku B. Kto pierwszy odnajdzie prezenty?
Uczniowie pracują w grupach. Ci, którzy znajdą sześć prezentów jako pierwsi i ułożą poprawne zdania,
wygrają.
Rozwiązanie:
1. Der Fußball liegt unter dem Bett.
2. Der Fisch ist/schwimmt im Aquarium.
3. Die CD liegt auf dem Boden.

4. Der Rucksack steht auf dem Boden / neben den
Büchern / zwischen den Büchern und dem Tisch.
5. Das Poster hängt an der Wand.
6. Die Sportschuhe stehen auf dem Schrank.

b Sprecht in der Klasse. Porozmawiajcie w klasie według przykładów.
Uczniowie rozmawiają w grupach lub wszyscy razem. Korzystają z obrazków zamieszczonych w części a.
c

Hört die drei Zimmerbeschreibungen. Welche passt zu Bild A, welche zu Bild B?
Welche passt nicht?
Wysłuchajcie trzech opisów pokoju. Który z nich pasuje do obrazka A,
a który do obrazka B? Który z nich nie pasuje do żadnego z nich?
Uczniowie przyglądają się obrazkom z części a i słuchają nagrania.
Rozwiązanie: 1 – Bild B, 3 – Bild A, 2 passt nicht
1
Ich mag mein Zimmer. Ich ﬁnde es sehr gemütlich. Ich habe ein Aquarium. Rechts in der Ecke
steht mein Schreibtisch. Und daneben mein Schrank mit dem Dartboard. An der Wand hängen
drei Poster, ein Autoposter, eines mit Fischen und ein Zeppelin. Leider ist es immer ein bisschen
unordentlich bei mir, aber das macht mir nichts aus.
2
Ich mag mein Zimmer. Ich ﬁnde es sehr gemütlich. Ich habe ein Aquarium. Rechts in der Ecke
steht mein Schreibtisch. Und daneben mein Schrank mit dem Dartboard. An der Wand hängen
drei Poster, ein Autoposter, eines mit Fischen und ein Zeppelin. Ich bin sehr ordentlich. Bei mir liegt
nie etwas auf dem Boden.
3
Ich mag mein Zimmer. Ich ﬁnde es sehr gemütlich. Ich habe ein Aquarium, denn ich mag Fische.
Links in der Ecke steht mein Bett. An der Wand hängen Poster. Eines zeigt einen Ferrari, und eines zeigt
drei Fische. Leider ist es immer ein bisschen unordentlich bei mir, aber das macht mir nichts aus.

Spielen und wiederholen
Der Lehrer/Die Lehrerin erklärt euch die Regeln. Nauczyciel/Nauczycielka wyjaśni wam reguły gry.
Nauczyciel dzieli uczniów na 3−4-osobowe grupy i każdemu przydziela jeden pionek.
Uczniowie ustawiają swoje pionki na polu nr 1, rzucają po kolei kostką i przesuwają je o tyle pól, ile oczek
wyrzucą. Muszą rozwiązać zadanie z pola, na którym się znajdą. Kiedy popełnią błąd, muszą się cofnąć
do miejsca, w którym znajdowali się przed ostatnim rzutem. Kto jako pierwszy dojdzie do pola nr 36,
wygrywa.

Egzamin gimnazjalny
W tej części rozdziału powtórzeniowego Große Pause zamieszczono cztery zadania egzaminu gimnazjalnego.
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Kennenlernen – Materiały do kopiowania
1

Dialogpuzzle
Wytnijcie zdania, wymieszajcie je i ułóżcie z nich dwa dialogi. Następnie odegrajcie je w parach.
Dialog 1

Hallo! Wie heißt du?
Ich heiße Thomas. Und du?
Ich bin Anne. Ich komme aus Hamburg. Und du, woher kommst du?
Ich komme aus Wien.
Tschüs, Thomas.
Tschüs, Anne, bis später.
Dialog 2

Hallo, Anne!
Hallo, Thomas, wie geht’s dir?
Super, und dir?
Auch gut.
Was magst du?
Ich mag Kino und Musik.
Ich auch. Und ich mag auch noch Sport. Fußball und Tennis.
© 2007 Cornelsen Verlag, Berlin; © 2009 BC Edukacja Sp. z o.o., Warszawa
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Meine Klasse – Materiały do kopiowania
2

Dialoge schreiben
Napiszcie dialog do sytuacji przedstawionej na zdjęciu.

Michael

Lisa

Lena

Jasmin
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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Meine Klasse – Materiały do kopiowania
3

Zahlenbingo mit Zahlen bis 100
Uczniowie wpisują 16 dowolnych liczb od 1 do 100. Nauczyciel czyta liczby z tego zakresu
w dowolnej kolejności i zaznacza je na diagramie, aby się nie powtarzać. Jeśli uczeń wybrał
przeczytaną liczbę, również ją skreśla. Ten, kto zaznaczy rząd liczb (pionowo, poziomo lub po
przekątnej), wygrywa i krzyczy „Bingo“. W nagrodę przejmuje rolę prowadzącego zabawę.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100
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Meine Klasse – Materiały do kopiowania
4

Dialoggeländer
Uzupełnijcie luki w dialogu. (Wersja łatwiejsza)








Tschüs ……………… bis morgen!


……………… Und deine?


Wie schreibt man ………………?


Danke, ………, bis morgen.

 Wie ist deine Handynummer, ………?
 ……………… Und meine E-Mail-Adresse ist ………………
 ………………

Odegrajcie dialog we dwoje. (Wersja trudniejsza)
Tschüs, …
Handynummer?
…
Und deine?
…
E-Mail-Adresse: …
Wie schreibt
man das?
…
Danke, …

© 2007 Cornelsen Verlag, Berlin; © 2009 BC Edukacja Sp. z o.o., Warszawa
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Meine Klasse – Materiały do kopiowania
5

Wechselspiel: Hast du einen …?
Gracz A pyta: „Hast du einen/ein/eine …?”. Jeśli gracz B odpowie „Ja”, gracz A zadaje kolejne
pytanie, a jeśli „Nein” – zamieniają się rolami. Wygrywa ten, kto pierwszy odpowie na wszystkie
pytania.

Zestaw dla gracza A
Hast du einen Bleistift? – Ja, ich habe einen Bleistift.
S#MFJTUJGUtT#VDItF$%tT%FVUTDIIFGUtT&OHMJTDIIFGUtS'JM[TUJGUtS'àMMFStT)BOEZtS,MFCTUPĊt
S,VMJtT-JOFBMtT.ÊQQDIFOtT.BUIFIFGUtS3BEJFSHVNNJtF4DIFSFtS4QJU[FStF6IStF#SJMMF

Zestaw dla gracza B
Hast du einen Bleistift? – Ja, ich habe einen Bleistift.
S#MFJTUJGUtT#VDItF$%tT%FVUTDIIFGUtT&OHMJTDIIFGUtS'JM[TUJGUtS'àMMFStT)BOEZtS,MFCTUPĊt
S,VMJtT-JOFBMtT.ÊQQDIFOtT.BUIFIFGUtS3BEJFSHVNNJtF4DIFSFtS4QJU[FStF6IStF#SJMMF
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Mein Schultag – Materiały do kopiowania
6

Satzpuzzle: Tims Schultag
Wytnijcie wyrazy, pomieszajcie je, a następnie ułóżcie z nich sensowne zdania. Nie zapomnijcie,
że rzeczowniki w języku niemieckim pisze się wielką literą!

Ich heiße

Tim .

Ich bin 13 Jahre
Jeden Tag

stehe

alt .

ich

um sieben Uhr auf .
Ich gehe um halb acht
aus dem Haus .
Der Unterricht beginnt
um acht Uhr .
Um halb zwei ist die Schule
zu Ende

.
© 2007 Cornelsen Verlag, Berlin; © 2009 BC Edukacja Sp. z o.o., Warszawa
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Mein Schultag – Materiały do kopiowania
7

Partnerdiktat: Wie viel Uhr ist es?
Zadawajcie sobie nawzajem pytania o godziny, które pokazują zegary, i udzielajcie odpowiedzi.
Następnie wymyślcie dowolne godziny i dorysujcie brakujące wskazówki.
A
Wie viel Uhr ist es? – Es ist …

B
Wie viel Uhr ist es? – Es ist …

© 2007 Cornelsen Verlag, Berlin; © 2009 BC Edukacja Sp. z o.o., Warszawa
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Hobbys – Materiały do kopiowania
8

Sätze mit trennbaren Verben
Wytnijcie poniższe wyrazy i ułóżcie z nich sensowne zdania.

1.

abholen

2.

fernsehen

3.

anfangen

Wir

dich

Wir

am Samstag um 8 Uhr

nicht so gerne

Um wie viel Uhr

4.

Musik hören

Viele Schüler

5.

mitkommen

Sie

6.

anfangen Der Film

7.

fernsehen

8.

abholen

Peter
Ich

wir

.

.
morgen

morgens

?

gerne

.

?
um Viertel nach acht
jeden Tag

.

.

dich morgen um halb acht

.
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Meine Familie – Materiały do kopiowania
9

Konjugationswürfel zum Basteln und Spielen
Wytnijcie poniższą ﬁgurę i złóżcie z niej kostkę. Zabawa polega na tym, że jeden z uczniów
podaje dowolny czasownik w bezokoliczniku, a drugi rzuca kostką i podaje odpowiednią formę
tego czasownika w zależności od wylosowanego zaimka osobowego.

ich

er/es/sie

du

ihr

wir

© 2007 Cornelsen Verlag, Berlin; © 2009 BC Edukacja Sp. z o.o., Warszawa
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Was kostet das? – Materiały do kopiowania
10

Satzpuzzle: 5 Fragen und 5 Antworten.
Wytnijcie wyrazy, wymieszajcie je i ułóżcie z nich zdania. Następnie dopasujcie pytania
do odpowiedzi.

Was

möchtest du zum Geburtstag

Was

machst

du gerne

Wie viel

Taschengeld

Wie viel

Geld

Wie

?

bekommst du ?

brauchst du für

findest

Süßigkeiten

du „babysitten“

?

ein

und

Ich

möchte

ein

Bastelbuch

.

Ich

bekomme

15 €

Ich

brauche

Das

ﬁnde

ich

langweilig

Ich

treﬀe

gerne

Freunde

ins

Kino

gerne

?

Skateboard

ungefähr

pro

Monat

10 €

pro

?

.
Woche

.

.
und

gehe

.
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Was kostet das? – Materiały do kopiowania
11

Wechselspiel: Was kostet …?
Pytajcie się nawzajem i zapisujcie słownie ceny według przykładu. Co kupilibyście za 100 euro?
A: Was kostet der Fußball?
B: Der Fußball kostet neunundzwanzig (Euro) fünfundneunzig.

A

79,99 €
26,90 €

7,50 €
1,70 €

0,35 €
17,90 €

B

27,50 €
53,99 €

0,75 €
29,95 €

1,30 €
0,49 €
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Mein Zuhause – Materiały do kopiowania
1

Zimmerbeschreibung
Opiszcie pokój przedstawiony na rysunku.

© 2007 Cornelsen Verlag, Berlin; © 2009 BC Edukacja Sp. z o.o., Warszawa
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Mein Zuhause – Materiały do kopiowania
2

Partnerübung
W parach opiszcie pokoje przedstawione na rysunkach. Następnie wskażcie cztery różnice
między nimi.
Pokój 1

Rechts/Links im Zimmer steht ein Schrank an der Wand. Rechts/Links neben dem Schrank …
vor – hinter – neben – in – an – auf – über – unter
Pokój 2

Rechts/Links im Zimmer steht ein Schrank an der Wand. Rechts/Links neben dem Schrank …
vor – hinter – neben – in – an – auf – über – unter
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9

Das schmeckt gut – Materiały do kopiowania
3

Ein Spiel
W pierwszej kolumnie zaznaczcie za pomocą znaku „+”/„–” produkty, które lubicie/których nie
lubicie. Następnie pytajcie się nawzajem według podanych przykładów. Zapiszcie w pozostałych
kolumnach imiona kolegów/koleżanek, których odpowiedzi pokrywają się z waszymi. Wygrywa
ten uczeń, który pierwszy zapisze trzy imiona.

Magst du …?

Ja, ich mag …
Nein, … mag ich nicht.

Magst du kein Gemüse?
keine Kartoﬀeln?
keinen Käse?

Doch, ich mag …
Nein, ich mag kein …
keine …
keinen …

Ich

Name 1

Name 2

Name 3

Käse
Nudeln
Reis
Fisch
Gemüse
Süßigkeiten
Milch
Fleisch
Hamburger
Kartoﬀeln
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Rozwia˛zania
Zeszyt ćwiczeń
Rozdział 1 nnnn
Ćwiczenie 1
a
Hallo! Wie heißt du?
Ich?
Ja, du!
Ich bin Julia. Und du?
Ich heiße Mario.
Woher kommst du?
Aus Deutschland, ich wohne in Bonn.
Ich komme aus Italien.
Tschüs! Bis später!
Tschüs!
Ćwiczenie 2
1. a 2. b 3. b 4. a 5. b
Ćwiczenie 3
Ich heiße …………………
Ich komme aus …………………
Ich wohne in …………………
Ćwiczenie 4
Dialog 1
Hallo, Anja!
Hallo, Tina! Wie geht´s?
Danke, super.
Tschüs, bis später!
Tschüs!
Dialog 2
Grüß Gott, Frau Ruper, wie geht es Ihnen?
Danke, gut! Bis später. Tschüs.
Tschüs.
Ćwiczenie 5
Guten Tag!
Guten Tag!
Wie heißen Sie, bitte?
Andreas Hoﬀmann.
Und wo wohnen Sie?
In Berlin, Neustraße 1.
Hier bitte! Nummer 2.
Danke!
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Ćwiczenie 7
1. Guten Morgen 2. Guten Tag 3. Guten Abend
4. Grüß Gott 5. Hallo 6. Auf Wiedersehen 7. Tschüs
Ćwiczenie 8
a
1. Verena Neumann 2. Maximilian Prahl 3. Heidi Wolf
4. Gerhard Schmidt 5. Florian Herbst 6. Johanna Nowak
b
1. Alexander Vogel 2. Christian Bär 3. Vanessa Jüttner
4. Bärbel Bohley 5. Jessica Fiedler
Ćwiczenie 9
Wo wohnst du?
Wie heißt du?
Woher kommst du?
Ćwiczenie 11
1. b 2. a 3. a 4. a 5. b 6. a
Ćwiczenie 14
1. Grüß Gott! Ich heiße Hannes und wohne in Wien, in
Österreich. Ich mag Schwimmen und Computer.
2. Guten Tag! Ich komme aus Belgien. Mein Name ist
Vanessa. Ich mag Karate und Judo.
3. Hallo! Ich heiße Sebastian Köller und wohne in
Spanien, in Malaga. Ich mag Tennis und Fußball.
4. Ich wohne jetzt in Deutschland, aber ich komme
aus der Schweiz. Ich mag Radfahren und Fußball.
Ich heiße Alexander.
Ćwiczenie 15
München
Deutschland

Wien
Österreich

Fitnesscenter Deutsch
Hörstudio
Ron / Ralf
Bronner / Brenner
München / Minden
Deutschland / Dänemark
Sadiko / Sudoku

Bern
Schweiz

Wie heißt du?
Wo wohnst du?
Woher kommst du?
Was magst du?

Rozwia˛zania
Meine Ecke
Rätsel
Grüß Gott!
Wo wohnst du?
Woher kommst du?
Ich heiße Jonas.
Ich bin Miriam.
Ich spiele jetzt Tennis.
Ich komme aus Wien.
Ich mag Karate.
Rozwiązanie: GUTEN TAG
Die Wortschlange
Hallo, ich bin Lukas Neubert und wohne in Wien,
in Österreich. Ich komme aus Italien, aus Bolzano.
Ich mag Fußball und Schwimmen. Und du?
Einen Schritt weiter – Was kann ich jetzt?
Wie kannst du die Aussagen anders ausdrücken?
Hallo, wie ist dein Name?
Bis bald.
Guten Tag. Ich heiße ……………
Welche Antwort passt: a, b oder c? Markiere.
1. a 2. a 3. b 4. a
Ergänze den Text.
Ich heiße …………… und wohne in …………… .
Ich mag …………… und …………… .
Ich komme aus …………… .
Hör zu und schreibe die Vor- und Nachnamen.
1. Daniel Schwarz 2. Wolfgang Schröder
3. Mia Baumgartner

Rozdział 2 nnnn
Ćwiczenie 1
a
4Lehrerin: Guten Tag! Das ist Julia Klein. Sie kommt
aus München und wohnt jetzt in Ulm.
Markus: Hallo, ich bin Markus.
Julia:
Hallo, Markus.
Markus: Jetzt ist Geschichte. Magst du Geschichte?
Julia:
Ja, sehr.
Markus: Ich nicht. Ich hasse Geschichte. Ich mag
Englisch.

b
Przykładowe rozwiązania:
1. Ich mag Sport.
2. Alexander kommt aus Berlin .
3. Er wohnt in München..
4. Laura kommt aus Berlin.
Ćwiczenie 2
1. b 2. a 3. b 4. b
Ćwiczenie 3
Beata, magst du Geograﬁe?
Ja, Geograﬁe ist super, ich mag auch Bio und Mathe.
Das ist Beata. Sie mag Geograﬁe, Bio und Mathe.
Marius, magst du Musik?
Nein, Musik mag ich nicht. Ich mag Mathe.
Das ist Marius. Er mag Mathe.
Ćwiczenie 4
a
Hallo, Alexandra!
Hallo, Tim. Das ist mein Freund Martin.
Dein Freund?
Ja, mein Schulfreund.
Ach so! Hallo, Martin.
b
Inﬁnitiv
spielen
wohnen
heißen
ich
spiele
wohne
heiße
du
spielst
wohnst
heißt
er/es/sie
spielt
wohnt
heißt
wir
spielen
wohnen
heißen
ihr
spielt
wohnt
heißt
sie/Sie
spielen
wohnen
heißen
Inﬁnitiv
ich
du
er/es/sie
wir
ihr
sie/Sie

machen
mache
machst
macht
machen
macht
machen

mögen
mag
magst
mag
mögen
mögt
mögen

sein
bin
bist
ist
sind
seid
sind

c
Meine Freundin heißt Michelle und geht in Klasse 7.
Sie mag Sport und Bio. Ich mag Mathe und Geschichte.
Wir mögen auch Musik. Michelle spielt gut Tennis.
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Rozwia˛zania
Wir spielen oft zusammen, aber heute nicht. Heute
spiele ich Basketball und Michelle macht Karate.

f-a-b-i-a-n-.-g-@-z-e-b-.-d-e
Danke, tschüs, bis morgen.

Ćwiczenie 5
a
Wie heißt du?
Was magst du?
Was machst du?
Wo wohnst du?
b
1. Roberto kommt aus Italien. 2. Er wohnt in München.
3. Er mag AC Mailand. 4. Er spielt Fußball. 5. Jonas spielt
Tennis.

Ćwiczenie 10
a) 46 b) 70 c) 603 d) 102 e) 906 f) 31 g) 568 h) 237

Ćwiczenie 6
a
13, 20, 11, 9, 18, 3, 8,
14, 7, 17, 4, 5, 12, 10,
15, 1, 19, 6, 0, 2, 16
b
n sieben < acht < neun < zehn < elf < zwölf < dreizehn
< vierzehn
n neun > acht > sieben > sechs > fünf > vier > drei >
zwei > eins > null
n zwanzig > neunzehn > achtzehn > siebzehn >
sechzehn > fünfzehn
Ćwiczenie 7
b
753 466 9
486 023 551
604 087 2
874 125 9
Ćwiczenie 8
Wie heißt du?
Wie ist deine Telefonnummer?
Wie ist deine Handynummer?
Wie ist deine E-Mail-Adresse?
Ćwiczenie 9
Tschüs, Fabian, bis morgen!
Wie ist deine Handynummer, Anja?
607 548 235. Und deine?
743 540 213. Und meine E-Mail-Adresse ist
fabian.g@zeb.de
Wie schreibt man das?
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Ćwiczenie 11
a
a) 21  22, 44  45, 69  70, 30  31
b) 60  61, 72  73, 89  90, 100  101
c) 40  41, 44  45, 140  141, 400  401
d) 279  280, 989  990, 109  110, 999  1000
b
n fünf < zehn < fünfzehn < zwanzig
n sieben < vierzehn < einundzwanzig
n hundert > fünfzig > null
n achtzig > vierzig > null
n drei < neun < siebenundzwanzig < einundachtzig <
zweihundertdreiundvierzig
Ćwiczenie 12
der Bleistift der Kuli
der Füller der Rucksack
das Heft
das Mäppchen das Buch das Lineal
die Schere die Brille
die Uhr die Tafel
Ćwiczenie 13
der Ku·li – der Ruck·sack – der Ra·dier·gum·mi – das
Mäpp·chen – der Spit·zer – die Sche·re – der Filz·stift –
der Com·pu·ter – die Bril·le – das Li·ne·al
Ćwiczenie 14
a
In Gabis Rucksack sind:
ihr Englischheft – ihr Spitzer – eine CD –
ihr Deutschbuch – ihre Sonnenbrille – das Lineal
von Alexander – ihr Bleistift – ihr Kuli.
Fitnesscenter Deutsch
Leseecke
Rosita kommt aus Spanien und wohnt in Berlin.
Rosita und Martha spielen Tennis. Martha spielt auch
Basketball.
Lutz und Damian spielen Basketball, Tennis und Fußball.
Rosita lernt Englisch in der Klasse 7.
Meine Ecke
Poziomo: 16, 10, 6, 2, 8, 1, 3, 13, 10, 11, 20, 5, 0, 9, 90, 4.
Pionowo: 7, 12, 9.

Rozwia˛zania
Bingo
der Bleistift – das Heft – das Buch – der Kuli – die
Tafel – der Füller – das Lineal – der Radiergummi – das
Mäppchen – die Schere
Einen Schritt weiter – Was kann ich jetzt?
Ordne die Fragen den richtigen Antworten zu.
Eine Antwort passt zu keiner Frage.
1. e 2. a 3. f 4. b 5. c 6. d
Hör zu und schreibe die Telefonnummern auf.
1. 605 487 559 2. 743 605 211 3. 624 520 037
Schreibe die Fragen zu den Antworten auf.
Wie heißt sie?
Magst du Geschichte?
Wie ist deine Telefonnummer?
Wie ist deine E-Mail-Adresse?
Ist das dein Bleistift?
Wie heißen die Gegenstände auf Deutsch?
Schreibe die Namen.
1. der Bleistift 2. der Spitzer 3. der Kuli 4. die Brille
5. die Schere 6. das Lineal 7. das Mäppchen
8. der Rucksack

Rozdział 3 nnnn
Ćwiczenie 1
1. der Hund 4. das Pferd
2. die Katze 5. der Kanarienvogel
3. die Maus 6. die Kuh
Ćwiczenie 2
Vor·name – Fa·mi·lien·na·me – buch·sta·bie·ren –
spie·len – woh·nen – mö·gen – Un·ter·richt – Pau·se –
Ma·the·ma·tik – Rad·fah·ren – Fuß·ball – Com·pu·ter
Ćwiczenie 3
der Pinguin
der Hamster das Kaninchen
der Kanarienvogel das Zebra
die Ente
der Vogel
der Frosch
das Huhn der Fuchs
Ćwiczenie 4
Australien
Nordamerika

Ćwiczenie 6
a
Dialog 1
Hast du ein Haustier?
Ja, ich habe einen Hamster, und du?
Ich habe einen Hund.
Wie heißt er?
Racker.
Dialog 2
Hast du ein Haustier?
Nein, und du?
Ich habe eine Spinne.
Was, eine Spinne? Super!
Ja, sie heißt Piri.
b
mit Artikel
Nominativ
der Hund
Das ist ein Hund.
das Pferd
Das ist ein Pferd.
die Katze
Das ist eine Katze.
der Füller
Das ist ein Füller.
das Heft
Das ist ein Heft.
die Brille
Das ist eine Brille.
der Computer
Das ist ein Computer.
das Handy
Das ist ein Handy.
die Telefonnummer
Das ist eine Telefonnummer.
Akkusativ
Ich habe einen Hund.
Ich habe ein Pferd.
Ich habe eine Katze.
Ich habe einen Füller.
Ich habe ein Heft.
Ich habe eine Brille.
Ich habe einen Computer.
Ich habe ein Handy.
Ich habe eine Telefonnummer.
Ćwiczenie 7
Leon hat einen Radiergummi, eine Schere, ein Pferd,
eine Katze, ein Kaninchen, einen Füller und ein Buch.
Sophie hat eine Brille, einen Spitzer, eine Uhr, einen
Hund, einen Hamster, einen Rucksack und eine Spinne.

Europa
Asien

Afrika
Südamerika

Leon und Sophie haben ein Lineal, einen Kuli, eine CD,
ein Heft und einen Bleistift.
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Ćwiczenie 8
a
Inﬁnitiv
hören
ich
höre
du
hörst
er/es/sie
hört
wir
hören
ihr
hört
sie/Sie
hören

heißen
heiße
heißt
heißt
heißen
heißt
heißen

haben
habe
hast
hat
haben
habt
haben

Inﬁnitiv
mögen
sein
ich
mag
bin
du
magst
bist
er/es/sie
mag
ist
wir
mögen
sind
ihr
mögt
seid
sie/Sie
mögen
sind
b
Wie heißt du?
Ich heiße Rashid.
Hörst du gerne Musik?
Ja, ich mag HipHop und New Punk.
Hast du viele CDs?
Nein, ich habe einen MP3-Spieler.
Hörst du auch Klassik?
Klassik? Was ist das?
Frau Kahn, mögen Sie auch HipHop?
Nein, ich höre nur klassische Musik, Mozart,
Smetana…
Haben Sie auch einen MP3-Spieler?
Nein, wir haben nur CDs zu Hause.
c
Wie heißt du?
Wo wohnst du?
Woher kommst du?
Wie ist deine Handynummer?
d
Heißt du Rolf?
Wohnst du in Basel?
Kommen Sie aus Wien?
Haben Sie ein Handy?
Ćwiczenie 9
1. Heißt du Schulz?
Heißt ihr Schulz?
Heißen Sie Schulz?
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3. Bist du Schüler?
Seid ihr Schüler?
Sind Sie Schüler?

2. Kommst du aus der Schweiz? 4. Lernst du Deutsch?
Kommt ihr aus der Schweiz?
Lernt ihr Deutsch?
Kommen Sie aus der Schweiz?
Lernen Sie Deutsch?
Ćwiczenie 10
der Kuli, -s

Hast du einen Kuli?
Nein, ich habe keinen Kuli.
das Handy, -s
Hast du ein Handy?
Nein, ich habe kein Handy.
die Handynummer, -n Hast du eine Handynummer?
Nein, ich habe keine
Handynummer.
der Hamster, Hast du einen Hamster?
Nein, ich habe keinen Hamster.
das Pferd, -e
Hast du ein Pferd?
Nein, ich habe kein Pferd.
die Maus,“ -e
Hast du eine Maus?
Nein, ich habe keine Maus.
Ćwiczenie 11
weiß – die Maus – grau – die Spinne – schwarz – der
Vogel – blau – der Papagei – braun – das Pferd – grün –
die Katze – rot
Ćwiczenie 12
1. e 2. p 3. j 4. l 5. i 6. k 7. g 8. f 9. c 10. b 11. m
12. n 13. o 14. h 15. a 16. d
Ćwiczenie 13
Mein Lieblingstier ist der Elefant. Der Elefant kommt
aus Afrika oder aus Asien. Er ist groß und stark Er ist
grau. Ich mag auch Löwen. Sie sind groß und stark und
wohnen auch in Afrika. Aber sie wohnen nicht in Asien.
Mein Lieblingstier ist der Pinguin. Er wohnt in der
Antarktis und in Südafrika. Er ist nicht groß, aber sehr
lieb. Er ist schwarz und weiß. Er mag Schwimmen und
er mag Fische. Ich mag aber auch Kaninchen. Ich habe
ein Kaninchen. Es heißt Tom und ist sehr lieb. Es ist
braun und weiß. Es mag Salat.
Fitnesscenter Deutsch
Hörstudio
a
1. a 2. b 3. b 4. a 5. b 6. b 7. a 8. a 9. a 10. a
b
Rozwiązanie: Das ist ein Känguru.

Rozwia˛zania
Einen Schritt weiter – Was kann ich jetzt?
Schreibe die Antworten zu den Fragen auf.
Nein, ich habe kein Haustier.
Ja, ich habe eine Katze.
Mein Lieblingstier ist das Pferd.
Nein, ich mag keine Spinnen.
Ja, mein Freund/meine Freundin mögen Hunde,
Schreibe die Fragen zu den Antworten auf.
Hast du ein Haustier?
Wie heißt er?
Wie alt ist er?
Was ist dein Lieblingstier?
Hast du auch eine Katze?
Schreibe einen kurzen Text über Siri.
Przykładowe rozwiązanie:
Das ist Siri. Sie ist 13 Jahre alt und geht in die Klasse 8.
Ihr Lieblingstier ist ihre Katze, sie mag aber auch Hunde
und Mäuse. Ihre Katze heißt Mux und ist 3 Jahre alt.
Sie ist schwarz und sehr lieb. Siri hat auch einen Hund.
Er heißt Tasso und ist 5 Jahre alt. Er ist braun und groß.
Hör zu und markiere die richtigen Informationen.
Anke mag Katzen. Sie hat keinen Hund. Ankes Katze heißt
Rike und ist zwei Jahre alt. Ihre Lieblingstiere sind Tiger.

Rozdział 4 nnnn
Ćwiczenie 1
a
Lea, aufstehen!
Ich bin so müde! Wie viel Uhr ist es?
Es ist schon halb sieben. Aufstehen!
Halb sieben? Ich gehe am Mittwoch um halb neun.
Lea. Heute ist Donnerstag, nicht Mittwoch!
Was? Ich bin zu spät! Ich habe heute um Viertel vor
acht Fitness-AG.
Eben!
c
Guten Morgen, Georg.
Guten Morgen, Mama. Wie viel Uhr ist es?
Es ist Viertel nach sechs.
Viertel nach sechs? Ich habe doch heute erst um 9
Uhr 15 Schule.
Am Mittwoch hast du doch immer um Viertel vor
acht Schule.
Ja, aber heute haben wir keine Mathe.

Ćwiczenie 2
1. a 2. b 3. b 4. a 5. a
Ćwiczenie 3
a
Dienstag 1. Montag
Donnerstag 2. Dienstag
Freitag 3. Mittwoch
Samstag 4. Donnerstag
Montag 5. Freitag
Sonntag 6. Samstag
Mittwoch 7. Sonntag
b
1. Es ist acht Uhr. 2. Es ist halb neun. 3. Es ist Viertel vor
zehn. 4. Es ist zehn nach eins. 5. Es ist Viertel nach drei.
6. Es ist elf Uhr. 7. Es ist zwanzig vor fünf. 8. Es ist zehn
vor zwölf.
Ćwiczenie 4
a
1. Wann geht Lea aus dem Haus? Um Viertel nach
sieben.
2. Wann beginnt Leas Unterricht? Um halb neun.
3. Um wie viel Uhr steht sie auf? Um halb sieben.
4. Wann hat Lea keine Schule?
Am Samstag und
Sonntag.
b
Ich heiße Lea, bin 13 Jahre alt und wohne in Heidelberg.
Meine Schule heißt „Internationale Gesamtschule
Heidelberg.“ Ich bin in Klasse 7d. Wir haben fünf Tage
pro Woche Schule: von Montag bis Freitag. Ich stehe
jeden Tag um halb sieben auf und gehe um Viertel nach
sieben aus dem Haus. Von Viertel vor acht Uhr morgens
bis vier Uhr nachmittags bin ich in der Schule.
Der Unterricht beginnt um halb neun. Wir haben fünf
„Stunden“ Unterricht, bis 12 Uhr 40, und dann eine
Stunde Mittagspause, bis 13 Uhr 40. Nachmittags
haben wir drei Stunden. Jede Unterrichtsstunde hat 45
Minuten. Um vier Uhr ist die Schule zu Ende. Um halb
fünf bin ich zu Hause.
Ćwiczenie 5
a
a) 21
b) 13
c) 4
d) 15

i)
324
j)
891
k) 350
l) 1011
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e) 56
m) 987
f) 77
n) 546
g) 8
o) 321
h) 9
p) 478
b
Dialog 1: obrazek b Dialog 2: obrazek c
Dialog 3: obrazek a Dialog 4: obrazek d
c
Błąd występuje w dialogu 4 (obrazek d). W kalendarzu
zapisano „16.30 Arzt”. W nagraniu podano inną godzinę:
„Nein, der Termin ist um 16.45 Uhr”.
Ćwiczenie 6
a
Ich heiße …………………… .
Ich bin ………… Jahre alt.
Meine Schule heißt
……………………………………………………………… .
Ja. / Nein. Ich bin in Klasse ………… .
Ich habe ………… Tage Schule.
Ich habe ………… Stunden Schule.
Der Unterricht beginnt um………… .
Von ………… bis ………… .
Die Schule ist um ………… zu Ende.
Ich bin um ………… wieder zu Hause.
Ćwiczenie 7
Internet-AG
Musik
Erdkunde

Englisch
Deutsch
Französisch

Sport
Biologie
Mathematik

Ćwiczenie 8
Kunst – Musik – Geschichte – Sport – Englisch –
Deutsch – Biologie – Erdkunde – Mathematik
Ćwiczenie 9
1.
a Peter geht um sieben zur Schule.
b Um sieben geht Peter zur Schule.
2.
a Wir haben um zehn Uhr Pause.
b Um zehn Uhr haben wir Pause.
3.
a Die Mittagspause ist um 12 Uhr 40.
b Um 12 Uhr 40 ist die Mittagspause.
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4.
a Internet-AG hat Lea von 14 Uhr 30 bis 15 Uhr 15.
b Von 14 Uhr 30 bis 15 Uhr 15 hat Lea Internet-AG.
5.
a Die Schule ist um 16 Uhr zu Ende.
b Um 16 Uhr ist die Schule zu Ende.
6.
a Sie ist zu Hause um 16 Uhr 45.
b Um 16 Uhr 45 ist sie zu Hause.
Ćwiczenie 10
Magst du Kunst?
Ja, sehr. Und du?
Nein, Kunst mag ich nicht. Ich mag Mathe.
Magst du Bio?
Na ja, es geht.
Ćwiczenie 11
Erdkunde – Biologie – Mathematik – Deutsch –
Englisch – Kunst – Musik – Sport
Ćwiczenie 12
müde – fünf – üben – fünfzehn – Bücher – fünfzig
Fitnesscenter Deutsch
Leseecke
1. r 2. r 3. r 4. f 5. f 6. f 7. r 8. r
Einen Schritt weiter – Was kann ich jetzt?
Ergänze die Lücken.
Wie viel Uhr ist es?
Es ist ………… .
Wann beginnt dein Unterricht?
Mein Unterricht beginnt um ………… Uhr.
Schreibe die Wörter zum Thema Zeit auf.
Die Wochentage: Montag, Dienstag, Mittwoch,
Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag
die Uhr
die Stunde
der Morgen
der Nachmittag
der Abend
der Montag
der Dienstag

 morgens
 nachmittags
 abends
 montags
 dienstags

Rozwia˛zania
der Mittwoch
der Donnerstag
der Freitag
der Samstag
der Sonntag

 mittwochs
 donnerstags
 freitags
 samstags
 sonntags

Schreibe die Sätze. Verwende den Wortschatz.
Morgen schreiben wir einen Mathetest. / Wir schreiben
morgen einen Mathetest.
Von Montag bis Freitag habe ich Schule. / Ich habe
Schule von Montag bis Freitag.
Am Wochenende habe ich keine Schule. / Ich habe
keine Schule am Wochenende.
Um 8 Uhr beginnt der Unterricht. / Der Unterricht
beginnt um 8 Uhr.

Kleine Pause nnnn
HÖREN UND VERSTEHEN
1c.
0175 – 735 842
2.
Vorname:
Sabine
Familienname:
Rychli
Wohnort:
Frankfurt am Main
Postleitzahl (PLZ):
60487
3.
Das mag er.
Das mag er nicht.
Das mag sie.
Das mag sie nicht.

Musik
hören
X
X

Sport
Bücher
machen lesen
X
X
X
X

PHONETIK
a
1. Deutschland
4. super
7. buchstabieren
2. Österreich
5. Radiergummi 8. zusammen
3. Spinne
6. Papagei
9. Lieblingstier
b
Deutschland – Österreich – Spinne – super – Radiergummi
– Papagei – buchstabieren – zusammen – Lieblingstier
LESEN, HÖREN UND VERSTEHEN
1.
Wie heißt du?
Ich bin Vanessa. Und du?

Ich heiße Florian. Woher kommst du?
Aus Spanien und jetzt wohne ich in Österreich.
Wo wohnst du?
In Deutschland, in Stuttgart. Ist das dein Hund?
Ja, er heißt Don und ist zwei Jahre alt. Hast du auch
einen Hund?
Nein, ich habe kein Haustier. Magst du Volleyball?
Nein, ich spiele Basketball und Tennis. Spielst du
Volleyball?
Ja, und ich mache auch Karate. – Was machst du
denn heute Nachmittag?
Keine Ahnung. Wie ist deine Telefonnummer?
Meine Handynummer ist 0049 175 234 68 56 und zu
Hause hab ich 0049 351 680 456. Und deine?
Handy 0043 699 1400 9002 und zu Hause 0043 512
583 042.
Chattest du auch?
Ja, in ICQ.
…
2.
Sie wohnt in Innsbruck. – Er wohnt in Dresden.
3.
Woher kommt Vanessa? Sie kommt aus Spanien.
Wohnt sie in Deutschland? Nein, sie wohnt in Österreich.
Hat sie ein Haustier? Ja, sie hat einen Hund.
Was spielt sie gerne? Sie spielt gerne Basketball und Tennis.
Wie alt ist Don? Don ist zwei Jahre alt.
Hat Florian einen Hund? Nein, er hat kein Haustier.
Wohnt er in Spanien? Nein, er wohnt in Deutschland.
Was spielt er gerne? Er spielt gerne Volleyball.
Was mag er noch? Er mag auch Karate.
Spielt er Volleyball? Ja, er spielt Volleyball.
4.
Vanessa kommt aus Spanien und wohnt jetzt in
Österreich. Sie hat einen Hund, er heißt Don und ist zwei
Jahre alt. Sie spielt Basketball und Tennis. Florian hat
keinen Hund. Er wohnt in Deutschland, spielt Volleyball
und macht Karate.
LESEN UND SCHREIBEN
5.
Florian hört Musik. (r)
Er mag die Arctic Monkeys nicht. (f)
Er hört gern Beatles. (r)
Florians Lieblingsgruppe sind die Beatles. (f)
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WORTSCHATZ TRAINIEREN
1.
1 ein Rucksack – 2 ein Zirkel – 3 eine Uhr – 4 ein Computer
/ ein Laptop – 5 eine Brille – 6 ein Buch – 7 Klebstoﬀ – 8 ein
Handy – 9 ein Spitzer – 10 ein Bleistift – 11 ein Radiergummi
– 12 ein Marker – 13 eine Schere – 14 ein Heft – 15 ein
Mäppchen – 16 ein Füller – 17 ein Lineal – 18 ein Kuli
2.
1. TELEFON – 2. FREUNDIN – 3. COMPUTER –
4. WÖRTERBUCH – 5. LINEAL – 6. HAUSTIER –
7. HUND – 8. LIEBLINGSFACH – 9. ADRESSE – 10. KATZE –
11. FAMILIENNAME – 12. HANDYNUMMER –
13. VORNAME
Rozwiązanie: LIEBLINGSTIER

Rozdział 5 nnnn
Ćwiczenie 1
Papa, ich gehe zu Marie.
Und die Hausgaben? Bist du fertig?
Die Mathe-Aufgaben habe ich fertig.
Und Deutsch?
Morgen habe ich kein Deutsch. Die Wörter lerne
ich morgen.
Na gut.
Ćwiczenie 2
a
Musik, Flöte, Schlagzeug, Radio: hören
Flöte, Schlagzeug, Computerspiele, Basketball, Tennis,
Karten: spielen
Fahrrad, Schi, Skateboard: fahren
Musik, Sport, Computerspiele, Judo: machen
b
Musik hören / Flöte hören / Schlagzeug hören / Radio hören –
Flöte spielen / Schlagzeug spielen / Computerspiele spielen /
Basketball spielen / Tennis spielen / Karten spielen –
Fahrrad fahren / Schi fahren / Skateboard fahren
Ćwiczenie 3
a
Hallo, Lukas!
Hallo, Sabrina!
Sag mal, gehst du gerne ins Kino?
Ja, sehr gerne, und du?
Ich auch, morgen kommt „Zorro“ im Kino, kommst
du mit?
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Ja, gerne.
Prima, ich hole dich ab.
b
1. Lea
steht
um halb sieben
2. Eva
sieht
gerne
3. Lukas geht
gerne
4.
Kommst du heute
5. Ich
hole
dich um acht
6.
Hast
du die Hausaufgaben

auf.
fern.
ins Kino.
mit?
ab.
fertig?

c
1. Ich gehe gerne ins Kino.
2. Ich höre gerne Musik.
3. Ich mache gerne Sport.
4. Ich sehe gerne fern.
5. Ich fahre gerne Rad.
6. Ich spiele gerne Tennis.
Ćwiczenie 4
a
1. b
2. a
3. b
4. Ich mache gerne Musik.
5. Ich komme heute nicht mit.
6. Ich sehe gerne Fußball, aber ich spiele nicht gerne Fußball.
b
ab [Satz 2]
mit [Satz 1]
fertig [Satz 4]
fern [Satz 5] Musik [fehlt] auf [Satz 3]
Ćwiczenie 5
Hi, Anna, ich gehe heute ins Kino, gehst du mit?
Ins Kino? Ja, gerne.
Prima, ich hole dich ab.
Wann kommst du?
Um Viertel vor acht, okay?
Ja, okay.
Ćwiczenie 6
a
hören – Köln – Österreich – mögen – die Flöte – Jörg
Möllner – Französisch – schön
Ćwiczenie 7
a
Ich heiße Katharina, aber alle sagen Kathy. Ich bin 14
Jahre alt. Ich mache nicht gerne Sport, mein Hobby

Rozwia˛zania
ist Musik hören. Ich mag „Tokio Hotel“ und Robbie
Williams. Ich tanze auch gerne. Am Wochenende gehe
ich gerne ins Kino, Sandra ist meine Freundin. Wir
mögen Filme mit Leonardo DiCaprio.
Mein Name ist Robert, ich bin 13. Mein Hobby ist
Sport, Sport, Sport. Nachmittags treﬀe ich meine
Freunde und dann spielen wir Fußball. Wir gehen auch
gerne schwimmen oder fahren Fahrrad. Abends sehe
ich gerne fern: Tennis, Fußball oder Radfahren …
Ćwiczenie 8
a
Inﬁnitiv
fahren
sehen
lesen
ich
fahre
sehe
lese
du
fährst
siehst
liest
er/es/sie
fährt
sieht
liest
wir
fahren
sehen
lesen
ihr
fahrt
seht
lest
sie/Sie
fahren
sehen
lesen
b
1. Sieht Sascha viel fern? Ja, er sieht jeden Tag fern.
2. Lest ihr gerne Comics? Ja, wir lesen gerne
Comics.
3. Liest du gerne Krimis? Nein, ich lese keine
Bücher.
4. Marie fährt Skateboard, fährst du auch gerne
Skateboard? Nein, ich fahre nicht gerne
Skateboard.
Ćwiczenie 9
Triﬀst du gerne Freunde?
Hörst du gerne Musik?
Machst du gerne Musik?
Spielst du gerne Computer?
Surfst du gerne im Internet?
Ćwiczenie 10
ich/er/es/sie kann
du kannst

Liest du gerne Bücher?
Siehst du gerne fern?
Gehst du gerne einkaufen?
Machst du gerne Sport?

wir/sie/Sie können
ihr könnt

Kannst du Spanisch?
Nein, Spanisch kann ich nicht, aber ich kann Englisch.
Könnt ihr jonglieren?
Ja, wir können gut jonglieren.

Ari und Tom, könnt ihr gut kochen?
Ja, wir können super kochen.
Frau Winter, können Sie Einrad fahren?
Nein, das kann ich nicht, aber ich probier’s mal.
Chris kann toll tanzen.
Ich kann auch gut tanzen.
Ćwiczenie 12
a
Was spielst du?
SimCity.
Cool, kann ich mitspielen?
Kannst du SimCity spielen?
Ja, klar.
Okay.
b
Przykładowe rozwiązania:
Kann ich mitspielen?
Ja, klar.
Kann ich ins Kino gehen?
Ja, du kannst.
Kann ich fernsehen?
Nein, es ist schon spät.
Kann ich den Radiergummi haben?
Gerne.
Kann ich das Fahrrad fahren?
Wenn es sein muss!
Kann ich zur Toilette gehen?
Ja, natürlich.
Fitnesscenter Deutsch
Leseecke
a
A1 B4 C3 D2
b
Der Flugzeug-Fan ist 13.
Jolanta kann gut singen.
Rainer mag Sport.
Zwei Mädchen mögen Computer.
Rainer trainiert donnerstags.
Elsa spielt Gitarre.

r
r
r
r
f
f
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Meine Ecke
a
Przykładowe rozwiązania:
1. Ich stehe (nicht) (gerne) jeden Tag um sieben auf.
2. Jungen gehen (nicht) (gerne) einkaufen.
3. Lukas sieht (nicht) (gerne) fern.

b
Przykładowe rozwiązania:
Wie heißt du?
Wo wohnst du?
Wie ist deine E-Mail-Adresse?
Welche sind deine Hobbys?

Einen Schritt weiter – Was kann ich jetzt?
Ordne die Antworten den entsprechenden Fragen
zu. Eine Antwort passt zu keiner Frage.
1. c 2. d 3. a 4. b 5. f 6. e
Was kannst du gut / nicht so gut? Hör zu und
schreibe die Antworten.
Przykładowe rozwiązania:
1. Ja, ich kann gut singen.
2. Nein, ich kann nicht gut Schi fahren.
3. Ja, ich kann gut Deutsch Sprechen.
4. Ich kann nicht gut schwimmen.
5. Ich kann sehr gut tanzen.
Was macht Eva (nicht) gerne – Und du?
Eva fährt gerne Skateboard.
Eva sieht gerne fern.
Eva hört gerne Musik.
Eva macht nicht gerne Hausaufgaben.
Eva steht morgens nicht gerne auf.
Eva schwimmt nicht gerne.
Wie heißt das auf Deutsch? Schreibe.
1. fernsehen
4. kochen
7. tanzen
2. Zeitung lesen 5. schwimmen 8. ins Kino gehen
3. basteln
6. Musik hören 9. Freunde treﬀen

Rozdział 6 nnnn
Ćwiczenie 1
a
Wer ist das da auf dem Bild?
Wo? Rechts oder links?
Da, links.
Das ist meine Schwester.
Wie heißt sie?
Sibylle.
Wo studiert sie?
In Berlin.
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Wie alt bist du?
Wie ist deine Adresse?
Wie ist deine
Telefonnummer?
Hast/Magst du Tiere?

Ćwiczenie 2
a
Schwaches e: habe – heute – Kaninchen – komme –
Mathe – Morgen – müde – Schule – sieben – wohne
Schwaches a: Bis später! – Nummer – Füller – hundert –
Lehrer – Spitzer – super
Ćwiczenie 3
a
Eltern: Vater und Mutter oder Papa und Mama
Geschwister: Bruder und Schwester
Großeltern: Opa und Oma oder Großvater und
Großmutter
Andere Verwandte: Onkel und Tante – Cousin und
Cousine
Ćwiczenie 4
a
[4] Sie ist dreizehn und macht nicht gerne Sport. Ihre
Hobbys sind Mode und Fernsehen. Sie telefoniert mit
ihren Freundinnen von morgens bis abends.
[5] Er ist schon Rentner, aber er hat einen Computer. Er
spielt oft Computerspiele oder er surft im Internet. Er
hat noch ein Hobby: Essen und Kochen. Sein Gulasch
ist einfach super!
[2] Sie ist sechs Jahre alt, isst gern und ist faul. Sie fängt
keine Mäuse. Sie frisst nur „Kitkat“. Ihr Lieblingsplatz ist
mein Bett. Sie hasst Hunde.
[1] Sie kocht und isst sehr gern, aber sie fährt auch gern
Rad und geht oft schwimmen. Sie hat viele Tiere: einen
Hund, zwei Katzen und ein Pferd. Es heißt Poly. Sie reitet
aber nicht.
[3] Er mag gern Pferde und reitet schon 3 Jahre mit
Polly. Er hat viele Pferdebilder und Pferdefotos. Seine
Bilder sind super.
Ćwiczenie 5
a
der
das
die
ich
mein Vater mein Pferd meine Katze
du
dein Bruder dein Auto deine Schere

Rozwia˛zania
er
es (Kind)
sie
wir

sein Cousin
sein Opa
ihr Freund
unser Hund

sein Lineal
sein Heft
ihr Buch
unser Haus

seine CD
seine Mutter
ihre Tasche
unsere Lehrerin

die (Plural)
ich
meine Hobbys
du
deine Großeltern
er
seine Verwandten
es (Kind) seine Eltern
sie
ihre Freunde
wir
unsere Tiere
b
Das ist Paula und das sind ihre Tasche, ihr Buch, ihr Kuli
und ihre Brille.
Ihre Freundin Barbara kommt gleich. Da ist schon ihr Hund.
Markus ist nicht da, aber sein Bruder und seine Schwester.
Und da sind sein Fernseher, seine CDs und sein MP3Player.
c
er – sein Heft – sie – ihr Hund – wir – unsere Eltern –
ich – mein Kuli – es – sein Vater – wir – unser Haus –
du – deine Uhr – er – seine Freunde
Ćwiczenie 6
Mutter: Wo ist meine Brille? Anna, siehst du meine Tasche?
Anna: Aber Mama, deine Tasche ist doch da.
Mutter: Danke, Anna. Ist Felix schon weg? Sein Handy
und sein Rucksack sind da.
Felix:
Ich bin noch da, aber ich gehe jetzt, ich
nehme meine Schulsachen mit.
Ćwiczenie 7
1. a 2. b 3. a 4. b
Ćwiczenie 8
a
Zdjęcie na górze: tekst A
Zdjęcie na dole: tekst C
b
Wer wohnt
Aktivitäten in
zusammen?
der Familie
Verena
Fußball- oder
vier Schwestern, Volleyballspielen
Eltern, Großeltern

Maike
Musikmachen
Maike, Eltern
Sebastian
Radfahren,
Sebastian, Mutter Schwimmen

Innsbruck
Aachen

Ćwiczenie 9
Dein Vater
Deine Mutter
Du bist
das Kind.

Dein Urgroßvater
Deine Urgroßmutter
Deine Großeltern
sind die Kinder.

Dein Großvater
Deine Großmutter
Deine Eltern
sind die Kinder.

Deine Großeltern
Deine Eltern
Und du
ihr alle seid Kinder.
(von Hans Manz)

Ćwiczenie 10
Deine Mutter hat eine Schwester. Ihre Tochter ist deine
Cousine.
Dein Vater hat einen Bruder. Er ist dein Onkel.
Deine Mutter hat einen Vater. Er ist dein Großvater/Opa.
Ćwiczenie 11
A die Krankenschwester B der Fußballspieler C die
Lehrerin D der Tierarzt E die Verkäuferin
Ćwiczenie 12
Krankenschwester – Fußballspieler – Lehrerin – Tierarzt
– Verkäuferin
Ćwiczenie 13
a
1. Was ist dein Vater von Beruf?
2. Ist deine Mutter Verkäuferin?
3. Arbeitet deine Oma noch?
4. Ist dein Opa arbeitslos?

[d]
[b]
[c]
[a]

Ćwiczenie 14
Informatiker – Automechaniker – Architekt – Polizist –
Tennisspieler – Arzt
Wohnort
nicht weit von
Leipzig

Fitnesscenter Deutsch
Hörstudio
a
Obrazek nr 5
Obrazek nr 2
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Obrazek nr 3
Obrazek nr 6
Obrazek nr 1
Obrazek nr 4
b
Sie ist: auf Davids Bett.
Meine Ecke
a
Verwandtschaft: (poziomo) Schwester, Onkel,
(pionowo) Eltern
Tiere:
(poziomo) Kuh, Hamster, Pferd,
(pionowo) Spinne, Hund
Berufe:
(poziomo) Lehrer, Informatiker,
Polizist
Zahlen:
(poziomo) zwei, neun,
(pionowo) fünf, drei
Schulsachen:
(poziomo) Lineal, Buch
Einen Schritt weiter – Was kann ich jetzt?
Beschreibe ein Bild. Verwende den Wortschatz.
Links ist Lukas.
Rechts ist Doris.
Oben ist Paul.
Der Hund ist unten.
In der Mitte ist Anita.
Ergänze die Lücken mit den Possessivartikeln.
1. Peter hat ein Buch. Das ist sein Buch.
2. Susi hat einen Kuli. Das ist ihr Kuli.
3. Du hast eine Brille. Das ist deine Brille.
4. Ich habe eine CD. Das ist meine CD.
5. Wir haben einen Hund. Das ist unser Hund.
6. Mein Vater hat eine Uhr. Das ist seine Uhr.
Welche Aussagen sind richtig (r) und welche sind
falsch (f)? Markiere.
1. Lena ist 13 Jahre alt.
r
2. Lena spielt Tennis.
r
3. Ihr Bruder ist 16.
f
4. Lenas Vater hat kein Hobby.
f
5. Lena hat eine Schwester.
r
6. Lenas Mutter arbeitet.
r
7. Andrea hat einen Freund.
r
8. Lena mag Musik nicht so.
f
Wer ist das? Bennene Familienmitglieder.
Dein Vater hat einen Bruder. Das ist dein Onkel.
Deine Mutter hat eine Mutter. Das ist deine
Großmutter/Oma.
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Dein Bruder hat eine Schwester. Das ist deine Schwester.

Rozdział 7 nnnn
Ćwiczenie 1
a
1. Ich gehe gern ins Kino.
5. Ich mache gern Sport.
2. Ich höre gern Musik.
6. Ich telefoniere gern.
3. Ich treﬀe gern Freunde. 7. Ich sehe gern fern.
4. Ich fahre gern Fahrrad.
8. Ich kaufe gern ein.
b
Ich gehe gern ins Kino.
Ich mache gerne Sport.
Ich höre gern Musik.
Ich telefoniere gern.
Ich treﬀe gerne Freunde.
Ich sehe gern fern.
Ich fahre gern Fahrrad.
Ich kaufe gern ein.
c
1. Sie geht gern ins Kino.
2. Sie liest gern.
3. Sie spielt gern Schlagzeug.
4. Sie isst gern Süßigkeiten.
5. Sie trinkt gern Cola.
6. Sie spielt gern Tennis.
Ćwiczenie 2
1. Sabrina: Klasse 6, Pferde, Bücher, Sport
2. Robert: Klasse 7, Musik, Zeitschriften
3. Alexa: 15 Jahre, Musik, Computer, Handy, Süßigkeiten
Ćwiczenie 3
a
treﬀen essen
treﬀen
ich
treﬀe esse
wir
treﬀen
du
triﬀst isst
ihr
treﬀt
er/es/sie triﬀt
isst
sie/Sie treﬀen
b
1. Ich treﬀe gerne Freundinnen.
2. Wann triﬀst du deinen Freund?
3. Peter isst gern Süßigkeiten.
4. Isst du auch gern Süßigkeiten?
5. Linda und Alexa essen keine Hamburger.
6. Liest du gern Bücher?
Nein, aber ich lese Zeitungen.
7. Wann siehst du fern?
Ich sehe jeden Tag fern.
c
Liest du gern?
Nein, ich sehe gern fern.

essen
essen
esst
essen

Rozwia˛zania
Liest du keine Zeitungen?
Nein, aber ich lese Computerzeitschriften.
Spielst du gern Computer?
Ja klar, ich spiele jeden Tag.
Und wann triﬀst du deine Freunde?
Am Wochenende. Von Montag bis Freitag habe
ich keine Zeit.
Ćwiczenie 4
a
das T-Shirt, -s
das Buch, “-er
das Handy, -s
der Computer, der MP3-Spieler, - das Poster, die Zeitschrift, -en der Rucksack, “-e das Fahrrad, “-er
b
Pia möchte einen Rucksack. Sie möchte auch eine Uhr
und ein Fahrrad.
Raﬁk möchte einen Computer. Er möchte auch einen
Füller und ein Handy.
Ćwiczenie 5
a
Guten Tag, ich möchte einen Kaugummi.
Was für einen?
Den da.
Der kostet 35 Cent.
Und haben Sie die „Computer-Bild“?
Ja, die ist heute ganz neu.
Die auch, bitte.
Ein Kaugummi und eine „Computer-Bild“ – 1 Euro 65 –
Das sind zwei Euro – und 35 Cent zurück. Danke.
Danke, tschüs.
b
Haben Sie Handykarten?
Ja, 5 Euro, 10 Euro oder 20 Euro.
Eine für 10 €, bitte.
Noch etwas?
Ja, die Zeitung bitte.
Die „Bild“-Zeitung, die „Süddeutsche“…?
Äh, weiß nicht – die ist für meinen Vater.
Dein Vater liest die „Süddeutsche“.
O.k., dann die.
Handykarte und die „Süddeutsche“ – 11 € 30.
15 €.
Und 4 € 70 zurück.
Äh … das ist falsch, glaube ich.
Wie bitte? Ach so … Danke!

Ćwiczenie 6
a
der Computer – der Cent – der Comic – der Rap –
das T-Shirt – das Internet – das Handy – surfen – cool
Ćwiczenie 7
a
K
Was kostet der/das/die …?
V
Das ist nicht so teuer.
V
Der/Das/Die … kostet 50 Cent.
K
Haben Sie auch Füller?
K
Ich möchte ein/eine/einen …
K/V Danke. Tschüs. / Auf Wiedersehen.
V
Nein, das habe ich leider nicht.
K
So teuer?
V
Was möchten Sie?
V
Was möchtest du?
K
Dann kaufe ich den/die/das.
V
Möchtest du ein … oder ein …?
Ćwiczenie 8
1. Bekommst du Taschengeld?
2. Nein, aber ich bekomme 5 Euro von Oma.
3. Wie viel Taschengeld bekommst du?
4. Ich bekomme pro Monat 15 €.
5. Bekommst du Geld von Oma oder Opa?
6. Ich bekomme 10 Euro pro Monat.
Ćwiczenie 9
Paul ist neu in der Klasse.
Er kommt aus Braunschweig.
Jetzt ist er mein Freund.
Er hat eine Maus.
Sie ist sehr klein und kommt aus Australien.
Ćwiczenie 10
a
1. Was kaufst du gerne? [c]
2. Kaufst du gerne Comics? [a]
3. Wie viel Geld brauchst du pro Monat? [b]
a) Nein, aber ich lese gerne Bücher.
b) Ich brauche ungefähr 15 Euro.
c) Ich kaufe gerne Computerzeitschriften.
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Ćwiczenie 11
Przykładowe rozwiązania:
Bücher:
bekommen – kaufen – brauchen –
schreiben – lesen
Taschengeld: bekommen – brauchen – verdienen
Texte:
schreiben – lesen
Cola:
bekommen – kaufen –, trinken
Süßigkeiten: bekommen – kaufen – essen
Geld:
bekommen – brauchen – verdienen
Ćwiczenie 12
BlingDeluxe (13:25): Ich bekomme viel. Ich bin 13 und
bekomme 40 Euro Taschengeld. Ich arbeite 2 Stunden
in der Woche und bekomme so pro Monat noch mal
40 €. Das ist mein Geld. Klamotten bezahlt meine Oma.
Gwendolyn15 (21.35): Ich bin 12 und bekomme 25 € +
10 € geben meine Eltern für die Handy-Rechnung! Bei
Tests bekomme ich 5 Euro für eine 1 und 2,50 für eine 2.
Ich gebe aber zu viel Geld aus.
Fitnesscenter Deutsch
Hörstudio
1. Dominique
2. Marina, Julia
3. alle drei
4. Marina, Julia
5. Marina
6. Julia
7. Ja.
8. deutschen HipHop, Rock
9. Nein.
10. Nein.
11. Julia, Marina, Dominique
12. Julia, Dominique
Meine Ecke
1. FREIZEIT
2. RADFAHREN
3. MUSIK
4. BUCH
5. HOBBY
6. ZEITSCHRIFT
7. INTERNET
8. GELD
9. COMPUTERSPIEL
10. FUSSBALL
11. FREUNDIN
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Rozwiązanie: TASCHENGELD.
Einen Schritt weiter – Was kann ich jetzt?
Hör zu und notiere die Preise.
Der Comic kostet 4,99 €.
Die „PC-Welt“ kostet 7,50 € mit CD-ROM und 2,95 €
ohne CD-ROM.
Zusammen sind das: 12,49 €.
Ordne die Bilder den entsprechenden
Lesestrategien zu.
1. Flugzeug
2. Taschenlampe
3. Lupe

Rozdział 8 nnnn
Ćwiczenie 1
a
1. das Bett, -en
2. das Fenster, 3. das Poster, 4. das Regal, -e
5. der Boden, “6. der Papierkorb, “-e
b
Przykładowe rozwiązania:
das Buch, “-er
die Uhr, -en
die Flasche, -n
der Fußball, “-e
die Zeitschrift, -en
das Skateboard, -s
der Computer, -

7.
8.
9.
10.
11.
12.

der Sessel, der Stuhl, “-e
der Teppich, -e
die Lampe, -n
die Tür, -en
die Wand, “-e

Ćwiczenie 2
CTDISFJtCF OFtCFO CBTtUFMO BStCFJtUFO CSBVO 
EJF#MVtNF TJFtCFO
QTDISFJCTU QSJtNB IBMCBDIU EJF1BVtTF TJFCt[JH
Ćwiczenie 3
1. In der Beschreibung gibt es einen Hund. Im Bild gibt
es keinen Hund.
2. In der Beschreibung gibt es eine Katze. Im Bild gibt es
keine Katze.
3. In der Beschreibung gibt es viele Fotos von Tieren.
Im Bild gibt es keine Fotos.
4. In der Beschreibung gibt es einen Rucksack. Im Bild
gibt es keinen Rucksack.

Rozwia˛zania
5. In der Beschreibung gibt es ein Handy. Im Bild gibt es
kein Handy.
Ćwiczenie 4
1. Bald habe ich Geburtstag. Ich bin froh. Dann bin ich 14.
2. Meine Katze ist weg. Ich bin sehr traurig.
3. Acht Stunden Schule und dann noch Hausaufgaben.
Ich bin so müde. Ich gehe gleich ins Bett.
4. Meine Freundin ruft schon drei Tage nicht an. Ich
ﬁnde das blöd. Ich bin böse.
5. Mein Freund ist aktiv. Er macht viel Sport und hat
viele Hobbys. Ich bin ruhig.
6. Es ist Abend. Ich höre Musik und träume. Ich ﬁnde
Liebeslieder romantisch.
Ćwiczenie 5
a
Englisch ~ Deutsch Englisch ≠ Deutsch
lamp – die Lampe
table – der Tisch
poster – das Poster chair – der Stuhl
book – das Buch
desk – der Schreibtisch
music – die Musik shelf – das Regal
cd – die CD
house – das Haus
computer – der Computer
mouse – die Maus
bed – das Bett
garden – der Garten
dvd – die DVD
b
Przykładowe rozwiązania:
father – der Vater, cat – die Katze, toilet – die Toilette,
ﬁlm – der Film, camera – die Kamera
Ćwiczenie 6
2. Der Kaktus steht am Fenster.
3. Die CDs stehen im Regal.
4. Die Kleider liegen unter dem Bett.
5. Die Lampe hängt über dem Schreibtisch.
6. Das Buch liegt auf dem Boden.
7. Das Handy liegt zwischen dem Papierkorb und dem Stuhl.
8. Das Poster hängt an der Wand.
Ćwiczenie 7
a
1. Nein, das Buch steht auf dem Tisch.
2. Nein, das Buch liegt unter dem Tisch.

3. Nein, das Buch liegt auf dem Stuhl.
4. Nein, das Heft liegt auf dem Tisch.
b
1. Satz: 4 2. Satz: 1 3. Satz: 3 4. Satz: 2
Ćwiczenie 8
1. Über
2. neben dem
3. In dem
4. Im
5. neben dem
6. Auf dem
7. Neben der

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ćwiczenie 9
EJF(JtUBStSFH JDIMFtHFH
EBT,MBtWJFSL EVMFHTUL
EFOtLFOE
UBOt[FOU

vor dem
Zwischen den
am
Auf dem
vor dem
Auf dem

BLtUJWL
NPOtUBHTL

EBT#JMEU
SPtNBOtUJTDIU
EJF#JMtEFSE FJO)VOEU

Ćwiczenie 10
1. Nein, sie steht auf dem Schreibtisch.
2. Auf dem Schrank.
3. Ein Freund.
4. Neben dem Sessel.
5. Im Schrank und neben der Anlage.
Ćwiczenie 11
a
Przykładowe rozwiązania:
Farben/Formen: braun, einfach, gelb, grau, groß, grün,
interessant, klein, lang, rund, rot, schön, schwach,
schwarz, toll, weiß, wild …
Sachen: alt, billig, groß, interessant, kaputt, nett, schick,
schön, schwer, toll, teuer …
Personen/Tiere: alt, blöd, böse, groß, interessant,
langweilig, leise, lieb, nett, ruhig, schön, schwach, stark,
sympathisch, wild …
b
Przykładowe rozwiązania:
alt – neu, billig – teuer, blöd – nett, einfach – schwer,
groß – klein, interessant – langweilig, lieb – böse,
schwach – stark
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Ćwiczenie 12
a
JDIFSFTTJFNVTTtEVNVTTUtXJSTJF4JFNàTTFOt
ihr müsst
b
1. Ich muss jeden Tag um sechs aufstehen.
2. Wann musst du den Text schreiben?
3. Ihr müsst den Text genau lesen.
4. Wir müssen samstags nicht arbeiten.
Ćwiczenie 13
1. Du musst den Schrank aufräumen.
Räum bitte den Schrank auf.
2. Du musst noch die Zeitung kaufen.
Kauf bitte noch die Zeitung.
3. Ihr müsst die Musik leise machen.
Macht bitte die Musik leise.
4. Sie müssen die Aufgabe erklären.
Erklären Sie bitte die Aufgabe.
5. Ihr müsst die Wörter wiederholen.
Wiederholt bitte die Wörter.
6. Sie müssen laut sprechen.
Sprechen Sie bitte laut.
7. Du musst nach Hause kommen.
Komm bitte nach Hause.
8. Sie müssen Ihre Fahrräder reparieren.
Reparieren Sie bitte Ihre Fahrräder.

Schreibe Sätze wie im Beispiel.
1. Ich muss oft meinen Schreibtisch aufräumen.
2. Ich muss fast nie das Bad saubermachen.
3. Ich muss jeden Tag mein Bett machen.
Schreibe die Anweisungen wie im Beispiel.
1. Sprecht bitte leise.
2. Wiederholen Sie bitte den Satz.
3. Räum bitte auf.
Hör zu. Welches Foto passt zum Text?
Do nagrania pasuje zdjęcie B.

Rozdział 9 nnnn
Ćwiczenie 1
a
das Ei, -er
das Müsli
die Kartoﬀel, -n
der Saft, -“e
das Gemüse
das Obst
der Jogurt, -s

der Quark
der Käse, die Wurst
die Marmelade, -n
die Butter
die Nudel, -n
das Brötchen, -

Leseecke
Przykładowa kolejność: 4 – 5 – 3 – 2 – 1
Meine Ecke
aus – Haus – Maus, Besuch – Buch, Bett – fett – nett,
cool – Stuhl, Decke – Ecke, egal – Regal, Fenster –
Gespenster, Fisch – frisch – Tisch, ﬂiegen – liegen,
immer – Zimmer, Sekunde – Stunde, Strand – Wand

b
Przykładowe rozwiązania:
Frühstück
Deutsche: Brot, Brötchen, Butter, Marmelade, Wurst,
Käse, Müsli …
Ich: …
Mittagessen
Deutsche: Fleisch, Fisch, Nudeln, Kartoﬀeln, Gemüse,
Obst …
Ich: …
Abendessen
Deutsche: Brot, Wurst, Käse, Salat …
Ich: …

Einen Schritt weiter – Was kann ich jetzt?

Ćwiczenie 2

Schreibe die passenden Adjektive zu den Bildern.
müde/traurig, traurig/müde, froh, böse, wild/böse, aktiv

a
In unserer Klasse mögen alle Süßigkeiten. Niemand
in unserer Klasse mag Käse. Peter und Hannes essen
keinen Fisch, Uli isst manchmal Fisch. Eva mag Tiere
sehr gern, deshalb isst sie kein Fleisch. Acht Schüler und
Schülerinnen, das sind 25 %, essen kein Obst. Sieben
Schüler mögen kein Gemüse. Uli isst kein Obst und
kein Gemüse. Hannah isst nur Obst und Salat.

Fitnesscenter Deutsch

Ergänze den Text.
Links steht mein Bett und rechts mein Schrank. Im
Schrank sind meine Kleider. Mein Schreibtisch steht
unter dem Fenster. Auf dem Schreibtisch steht mein
Computer. Neben dem Schreibtisch steht mein Sessel.
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b
1. Das ist ein Ei. Das sind x Eier. Magst du x Eier?
2. Das ist x Quark. Kennst du x Quark? Ja, aber ich
mag keinen Quark.
3. Das ist eine Nudel. Isst du gerne x Nudeln?
4. Das ist x Fleisch. Isst du x Fleisch?
5. Sonntags koche ich manchmal. Am liebsten koche
ich x Nudeln mit Soße. Ich kann auch x Fisch
kochen. Ich esse gerne x Obst, ich mag x Erdbeeren,
aber ich mag keine Bananen.
Ćwiczenie 3
a
1. Reis esse ich nicht so gerne, ich esse lieber Nudeln.
2. Möchtest du lieber Cola oder Tee?
3. Ich mag keinen Tee. Ich nehme lieber eine Cola.
4. Ich esse gerne Obst, am liebsten mag ich Ananas.
5. Ich koche heute mein Lieblingsessen. Ich esse am
liebsten …
b
Przykładowe rozwiązania:
1. Was isst du in der Pause?
2. Was trinkst du morgens zum Frühstück?
3. Was trinkst du lieber, Tee oder Wasser?
4. Was isst du am liebsten zum Mittagessen?
5. Wer macht in deiner Familie das Essen?
6. Kannst du kochen?
7. Isst du gerne Süßigkeiten?
8. Findest du essen wichtig?
9. Musst du einkaufen?
10. Was magst du nicht?
11. Was ist dein Lieblingsessen?
c
Przykładowe rozwiązania:
1. In der Pause esse ich gerne …
2. Morgens zum Frühstück trinke ich gerne …
3. Ich trinke lieber …
4. Zum Mittagessen esse ich am liebsten …
5. In meiner Familie macht … das Essen.
6. Ja/Nein, ich kann (nicht) kochen.
7. Ja/Nein, ich esse (nicht) gerne Süßigkeiten.
8. Ja/Nein, ich ﬁnde essen (nicht) wichtig.
9. Ja/Nein, ich muss (nicht) einkaufen.
10. Ich mag … nicht.
11. Mein Lieblingsessen ist …

Ćwiczenie 4
a
Ich gehe essen, kommt du mit?
Was gibt es denn heute?
Bohnensuppe mit Würstchen.
Magst du Bohnensuppe?
Ja, die esse ich gerne, du nicht?
Nein, Bohnen mag ich nicht, ich hasse Bohnen. Und
vegetarisch, was gibt es da?
Auch Bohnensuppe – mit vegetarischen Würstchen.
Oh nein! Und zum Nachtisch?
Schokoladenpudding.
Mhm, den mag ich, ich komme mit und esse Salat
und Schokopudding.
b
Am Montag gibt es in der Kantine Nudeln.
Am Dienstag gibt es Reis mit Fisch oder Gemüse.
Am Mittwoch gibt es Spätzle.
Am Freitag gibt es Kartoﬀeln.
Wann gibt es nur vegetarisches Essen? Am Mittwoch
und am Freitag gibt es vegetarisches Essen.
Wann gibt es Salat? Salat gibt es jeden Tag.
Ćwiczenie 5
a
das Buch, der Hund, die Gummibärchen, die Butter, gut,
keine Lust, kochen, das Obst, rot, die Cola, der Vogel,
sofort, die Woche
b
Mein Bruder Bodo isst am Montag in der Schule. Es gibt
Kartoﬀeln mit Bohnen und Huhn. Zum Nachtisch gibt
es Schokoeis.
Ćwiczenie 6
a
1. In Deutschland isst man gerne Kartoﬀeln.
2. In China isst man gerne Reis.
3. Auf der ganzen Welt kennt und liebt man die
Sachertorte.
4. In Österreich sagt man „Semmel“, in der Schweiz
„Weggli“ und in Berlin „Schrippe“.
5. „Pizza“ versteht man überall.
6. In meiner Stadt isst man gerne …
b
Ich komme aus Frankfurt. In Frankfurt gibt es eine
Spezialität. Die heißt „Grüne Soße“. Die Soße macht
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man aus Quark, Jogurt und Mayonnaise und vielen
Kräutern. Man isst sie zusammen mit Eiern oder Fleisch
und Kartoﬀeln. Manchmal gibt es „Grüne Soße“ in
der Schulkantine. Dann esse ich sie auch, aber ich esse
lieber Pizza. Am liebsten mag ich Pizza Hawaii.
Ćwiczenie 7
Sie möchten zwei Pommes ohne Ketchup
Sie möchten Cola trinken.
Das kostet 7, 50 Euro.
Er will zuerst ein Mineralwasser.
Er trinkt eine Cola.
Er bekommt eine Gulaschsuppe ohne Brot.
Ćwiczenie 8
1. ja/nein
2. nein/doch
3. nein/doch
4. ja/nein

5.
6.
7.
8.

f
r
f
r
f
f

nein/doch
ja/nein
nein/doch
nein/doch

Ćwiczenie 9
a

1 a, 2 b, 3 a, 4 a, 5 b, 6 b

Ćwiczenie 10
die Kartoﬀel, die Nudel, der Käse, der Curry, die
Marmelade, der Salat, die Suppe, die Soße, die Wurst,
das Brötchen, der Kartoﬀelsalat, die Nudelsuppe, die
Käsesoße, die Currywurst, das Marmeladenbrötchen
Fitnesscenter Deutsch
Meine Ecke
Obrazek po lewej: 3a
Obrazek po prawej:1b

Obrazek na środku: 2c

Einen Schritt weiter – Was kann ich jetzt?
Ergänze die Sätze.
1. Morgens zum Frühstück esse ich meistens Brot.
2. In der Pause esse ich zwei Brötchen mit Butter und Käse.
3. Mittags esse ich immer in der Kantine, da gibt es
Gemüse und Fleisch. Ich esse aber immer vegetarisch,
ich esse kein Fleisch.
4. Trinkst du abends lieber Milch oder Tee? – Ich mag
keine Milch, ich trinke immer Tee.

Schreibe Sätze mit: gerne, lieber, am liebsten,
überhaupt nicht.
a
Ich esse gerne Gemüse. / Gemüse esse ich gerne.
Ich esse lieber Salat. / Salat esse ich lieber.
Ich esse am liebsten Obst. / Am liebsten esse ich Obst.
Ich esse Fisch überhaupt nicht. / Fisch esse ich
überhaupt nicht.
Ordne die Elemente und schreibe den Text im Heft.
In Süddeutschland gibt es eine Spezialität.
Sie heißt „Maultaschen“.
In den Maultaschen ist Fleisch und Gemüse.
Man isst sie meistens zusammen mit Salat zum
Mittagessen.
Ich ﬁnde, Maultaschen schmecken sehr gut.
Hör zu und ordne die Aussagen den
entsprechenden Reaktionen a−d zu.
4 a – 3 b – 2c – 1d

Große Pause nnnn
TEXTE VERSTEHEN
1
Mein Onkel und meine Tante haben Fahrräder …
Meine Oma triﬀt samstags ihre Freundinnen …
Meine Schwester ist noch klein …
Mein Opa ist schon 80 …
Ich gehe oft am Samstag schwimmen …
Meine Mutter ist Sekretärin …
Unser Hund heißt Lobby …
Mein Bruder ist 15 Jahre alt …
Unsere Katze ist schon sechs Jahre alt …
Mein Vater ist Informatiker …
2
Der Onkel, die Tante und der Opa fahren Rad.
Meine Freunde und ich machen Sport.
Mein Bruder und mein Vater können kochen.
Meine Oma und ihre Freundinnen trinken gern Kaﬀee.
Meine Schwester und meine Mutter hören Musik.
Mein Opa und unser Hund schlafen gerne.
Meine Schwester und mein Bruder machen Musik.
Meine Schwester und unsere Katze sind 6 Jahre.
PHONETIK
Was magst du?
Ich mag Tiere, ich mag Vögel. Ich habe auch einen
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Vogel zu Hause. Er heißt Ara und ist ein Papagei. Er
ist sehr schön, blau, rot und grün und kann viele
Wörter: „müde“, „zu spät“ und „tschüs“. Ich möchte
auch einen Hund oder eine Hündin haben. Aber
mein Vater mag keine Hunde.
Hast du Geschwister?
Ja, ich habe fünf Brüder.
Mögen deine Brüder auch Tiere?
Ja, sie mögen Kängurus und Mäuse. Sie haben eine
Maus zu Hause. Ich ﬁnde Mäuse blöd.
HÖREN UND VERSTEHEN
1b 2a 3b 4a 5b 6b

7a

8b

GRAMMATIK WIEDERHOLEN
1
Przykładowe rozwiązania:
1. Wie heißt du?
Ich heiße Yvonne.
2. Woher kommst du? Ich komme aus Deutschland.
3. Wo wohnst du?
Ich wohne in Freudenstadt.
4. Was magst du?
Ich mag Musik. Die Schweiz mag
ich auch.
2
a
Ich heiße Michael. Das ist mein Freund Jan.
Er kommt aus Hamburg.
Das ist meine Freundin Anne.
Sie kommt aus Bremen.
b
das Buch das Heft der Rucksack die Handynummer
die Uhr die Brille die Musik
die Adresse
3
a
der Freund, zwei Freunde
das Buch, drei Bücher
das Tier, fünf Tiere
b
Hast du ein Haustier?
Nein, ich habe kein Tier, aber meine Schwester hat
ein Kaninchen.
c
Hast du eine Katze? – Nein, ich habe keine Katze. /
Ja, ich habe eine Katze.
Siehst du gerne Filme? – Nein, ich sehe nicht gerne
Filme. / Ja, ich sehe gerne Filme.
Hast du ein Handy? – Nein, ich habe kein Handy. /
Ja, ich habe ein Handy.

d
Habt ihr einen Hund?
Ja, er heißt Bello. Habt ihr auch einen Hund?
Nein, wir haben keinen Hund, wir habe eine Katze.
4
Um acht Uhr dreißig beginnt die Schule.
Um 12 Uhr 30 haben wir Mittagspause.
Nachmittags mache ich Hausaufgaben.
5
a
Lea steht um halb sieben auf.
Kommst du mit?
Ich sehe nicht gerne fern.
b
Was kannst du gut?
Ich kann gut Gitarre spielen, und das ist meine
Freundin Hannah, sie kann super kochen.
c
Mein Bruder sieht jeden Tag fern. Siehst du auch gerne fern?
Mein Freund fährt gerne Schi, ich fahre gerne
Snowboard.
6
a
Ich bin Lea und das sind mein Bruder Thomas und seine
Freundin Julia und unsere Eltern.
b
der Lehrer – die Lehrerin
der Schüler – die Schülerin
der Informatiker – die Informatikerin
der Verkäufer – die Verkäuferin
7
a
Kommst du mit? Ich möchte eine Cola kaufen, Thomas
möchte eine Zeitschrift kaufen und Sina und Tanja
möchten Süßigkeiten kaufen.
b
Isst du gerne Pizza?
Nein, ich esse keine Pizza.
Treﬀt ihr heute noch Sandra?
Nein, wir treﬀen sie nicht, aber Janek triﬀt sie morgen
in der Schule.
c
Ich möchte eine Playstation kaufen.
Möchtest du ins Kino gehen?
Wie viel Taschengeld bekommst du?
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Sandra gibt viel Geld für Bücher aus.
Ich verdiene Geld mit Autowaschen.
8
a
Das Foto von Opa hängt an der Wand über dem Tisch.
Die Uhr steht auf dem Regal zwischen den Büchern.
Das Radio steht auf dem Tisch.
Die Brille liegt auf dem Tisch neben dem Radio.
Der Sessel steht zwischen dem Bett und dem Tisch.
Die Katze liegt auf dem Bett.
b
Sie muss ein Geschenk für ihre Schwester kaufen.
Musst du Hausaufgaben machen?
Nein, aber ich muss mein Zimmer aufräumen und dann
müssen wir zu meiner Oma fahren.

TESTE DEINE GRAMMATIK
(1) c: Wie
(5) c: meine
(2) b: bin
(6) a: mein
(3) a: Hast
(7) c: meine
(4) a: in
(8) a: sie

c
Karin:

Du hast noch meine CD. Stell sie sofort wieder
in mein CD-Regal!
Maike: Und du hast mein T-Shirt. Häng es in meinen
Schrank!
Vater: Kinder, hört auf! Und macht die Musik leiser!
Mutter: Und räumt euer Zimmer auf!
9
a
1. Möchtest du einen Apfel?
Ja, gerne. Danke!
2. Isst du keinen Fisch? Nein, ich hasse Fisch.
3. Magst du keinen Kuchen?
Doch, sehr, aber
Kuchen macht dick.
b
Anne isst gern Brot mit Butter und Käse.
Lieber isst sie Brötchen mit Butter und Marmelade.
Aber am liebsten isst sie Müsli mit Quark und Obst.
Brot mit Butter und Wurst isst sie nicht so gern.

(9) a: Sein
(10) c: mag
(11) a: einen
(12) a: hole … ab

(13) b: sind
(14) b: kann
(15) a: Freunde
(16) a: Am

(17) b: Bücher
(18) a: Liest
(19) b: brauchst
(20) a: Wie viel

LOGIKCLUB
a
Tabela
Sascha
Robert
Julia
Maria

Wohnort
wohnt in Passau
wohnt nicht in Bonn,
wohnt in Innsbruck
wohnt in Frankfurt
wohnt in Bonn

Tabela pomocnicza
Das Mädchen aus Frankfurt
Der Junge
aus Innsbruck
Julia
Maria
Der Junge
aus Passau
Ein Junge
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Hobby
spielt nicht Tennis,
macht Karate
spielt Tennis

Alter
ist 14

macht Judo
spielt Fußball

ist 14
ist 15

ist 15

macht Judo
ist 15
ist so alt wie Sascha, also 14
ist so alt wie Robert
spielt nicht Tennis
macht Karate
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b
Przykładowe rozwiązania:
Wie heißt das Mädchen aus Frankfurt? Julia.
Wer wohnt in Innsbruck? Robert.
Was mag Maria? Fußball.
Wer ist 14 Jahre alt? Sascha und Julia.
Wer spielt Tennis? Robert.
Wie alt ist Maria? 15.
Wo wohnt Sascha? In Passau.
…

Podre˛cznik
Egzamin gimnazjalny (Kleine Pause)
Zadanie 1
Rozwiązanie: 1 A, 2 B, 3 B
Zadanie 2
Rozwiązanie:
1
2
3
4
5

LANGE WÖRTER
W 21 wyrazach zamieszczonych w ćwiczeniu uczniowie
powinni odnaleźć około 40 słówek.
Przykładowe rozwiązania:
Tierposter: das Tier, das Poster
Großeltern: groß, die Eltern
Deutschunterricht: deutsch, der Unterricht
Wochenende: die Woche, das Ende
Nachmittag: nach, der Mittag
fünfzehn: fünf, zehn
WORTSCHATZ TRAINIEREN
Przykładowe rozwiązania:
die Schule, -n
die Gitarre, -n
die Lehrerin, -nen
die Uhr, -en
der Polizist, -en
die Schere, -n
der Rucksack, “-e
…
LESEN UND VERSTEHEN
1 + 8; 3 + 9; 6 + 5; 7 + 4; 10 + 2
Jest wiele możliwości rozwiązań: 1 + 4; 6 + 8…

richtig
X

falsch
X

X
X
X

Zadanie 3
Rozwiązanie: 1 B,

2 A,

3 C,

4A

Egzamin gimnazjalny (Große Pause)
Zadanie 1
Rozwiązanie: 1 B,
Zadanie 2
Rozwiązanie:
Wypowiedź 1:
Wypowiedź 2:
Wypowiedź 3:
Wypowiedź 4:
Wypowiedź 5:
Wypowiedź 6:

2 B,

3 A,

4C

D
C
G
F
E
B

Zadanie 3
Rozwiązanie:
richtig
1.
2.
3.
4.
5.

falsch
X

X
X
X
X

Zadanie 4
Przykładowe rozwiązania:
1: Der Mann ist am Meer.
2: Er treibt Sport gern.
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Zapis nagranych tekstów
Podre
˛ cznik
Tutaj znajdują się zapisy tekstów, które nie znalazły się w Podręczniku.
Ścieżka 3
Hallo! Wie heißt du?
Ich bin Anne. Und du?
Ich heiße Jan, Jan Schwarz.

Ścieżka 23
A (Katze) B (Tiger) C (Hund) D (Kanarienvögel)
E (Kuh) F (Pferd) G (Schrei von Mädchen:) „Iiihhh!
Eine Maus!“

Ścieżka 9
Ich heiße Alexander.
Wie heißt du?
Alexander. A-L-E-X-A-N-D-E-R.

Ścieżka 24
die Katze – der Tiger – die Antilope – das Meerschweinchen – die Spinne – der Kanarienvogel –
das Lama – der Pinguin

Ich heiße Waltraud.
Buchstabier das bitte.
Waltraud. W-A-L-T-R-A-U-D.

Ścieżka 26
Der ist erst 3. Er heißt Timo.
Meine Katze ist 4 Jahre alt. Sie heißt Pamur.
Hast du noch andere Tiere?
Ja, eine Spinne. Sie heißt Tilli.
Ih! Eine Spinne! Magst du Spinnen?
Ich ﬁnde Spinnen toll. Mäuse mag ich nicht.
Ich mag Mäuse. Die sind lieb. Aber Spinnen mag ich
nicht.

Wie heißt du?
Ich?
Ja, du.
Mehmed.
Wie schreibt man das?
M-E-H-M-E-D.
Wie heißt du?
Bärbel.
Wie bitte?
Bärbel. B-Ä-R-B-E-L.
Ścieżka 19
einundzwanzig – zweiundzwanzig – dreiundzwanzig –
neunundzwanzig – dreißig – einunddreißig – vierzig –
fünfzig – sechzig – siebzig – achtzig – neunzig –
hundert – einhunderteins – zweihundert –
eintausend – eintausendeinhundertelf
Ścieżka 21
das Heft – der Füller – das Buch – das Lineal –
der Rucksack
der Bleistift – der Radiergummi – das Mäppchen –
der Zirkel – die Schere
die Tafel – der Spitzer – der Filzstift – der Klebstoﬀ –
die Brille
der Kuli – der Computer – die CD – die Uhr

Ścieżka 28
Lea, aufstehen! – Leaaa, aufstehen!
Ich bin so müde. Wie viel Uhr ist es?
Es ist schon halb sieben. Aufstehen!
Halb sieben. Ich gehe am Mittwoch um halb neun.
Lea. Heute ist Donnerstag, nicht Mittwoch!
Was? Ich bin zu spät! Ich habe heute um Viertel vor
acht Fitness-AG.
Eben!
Ścieżka 31
acht Uhr dreißig – dreizehn Uhr fünfundvierzig – neun
Uhr zwanzig – zwanzig Uhr zehn – elf Uhr fünfzehn
– einundzwanzig Uhr sechsundfünfzig – zwölf Uhr
dreiunddreißig
Ścieżka 32
Wie viel Uhr ist es?
Es ist Viertel vor zehn.
Kannst du mir die Uhrzeit sagen?
Ja klar. Es ist fünf nach 11.
Frau Sinn, wie viel Uhr ist es?
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Es ist Viertel nach 10. Gleich ist Pause.
Es ist 6 Uhr. Guten Morgen, meine Damen und Herren.
Hier ist der Norddeutsche Rundfunk mit Nachrichten.
Heute im Kino:
Kino 1: 16 Uhr 45 und 20 Uhr 15 „King Kong 2 – Das
Monster kommt zurück“.
Kino 2: 17 Uhr 30 und 19 Uhr 30 „James Bond – Grüß
mir den Tod“.
Ścieżka 36
Magst du Sport, Lea?
Ja, sehr. Ich bin in der Fitness-AG und ich spiele
Fußball.
Fußball?
Ja, Fußball. Die Mädchen an unserer Schule sind
super im Fußball, aber nicht die Jungen!
O.k., o.k., andere Frage: Was ist dein Lieblingsfach?
Ich mag Bio und ich mag Deutsch sehr. Aber
Französisch mag ich nicht. Das ist so langweilig!
Magst du auch Mathe?
Hm, es geht. Ich bin nicht so gut in Mathe.
Und was magst du noch?
Nette Jungs – wie dich, zum Beispiel. Was machst du
heute Nachmittag?
Äh, äh, weiß nicht, vielleicht …
Ścieżka 39
müde? – du müde? – Bist du müde?
müde – bin müde – Ich bin müde.
Ścieżka 41
Tausend! (wütend)
Tausend? (ängstlich)
Tausend. (neutral)
Tausend! (energisch/streng)
Tausend! (erschrocken/entsetzt)
Ścieżka 43
1 Guten Tag, Peter.
2 Lea, wie alt ist deine Katze?
3 Magst du Mathe?
Ścieżka 45
Musik hören – jonglieren – Fahrrad fahren –
schwimmen
reiten – fernsehen – Karten spielen – Schi fahren

Schlagzeug spielen – singen – Computerspiele spielen –
tanzen
Flöte spielen – malen – telefonieren – kochen – basteln
Ścieżka 46
A (Fahrrad fahren) – B (telefonieren) – C (Schlagzeug spielen) – D (schwimmen) – E (kochen
[Küchengeräusche]) – F (reiten)
Ścieżka 51
Ich heiße Sascha und bin 13 Jahre alt. Mein Hobby ist
Musik. Ich höre gerne Musik und ich mache auch selber
Musik. Ich spiele Geige. Ich mag Mozart. Jetzt spiele ich
gerade etwas von Mozart. Hört einmal zu … Na ja, ich
übe noch.
Mein Hobby ist Computern. Ich spiele gerne
Computerspiele und surfe gerne im Internet. Ich
sammle auch Handyklingeltöne. Die sind voll cool. Ach
so, ich bin die Miriam und ich bin 14.
Mein Name ist Linda Weimann, aber alle nennen
mich Lin. Ich liebe Tiere. Ich reite gerne. Mein Pferd
heißt Racker. Er ist 6 Jahre alt. Ich male auch gerne
Pferde und lese gerne Pferdebücher. Pferde sind meine
Lieblingstiere, sie sind so süß.
Hallo, ich bin der Tom. Ich habe bald Geburtstag und
dann bin ich 13. Mein Hobby ist Tischtennis. Ich habe
dienstags und freitags Training, am Wochenende
mache ich Wettkämpfe. Wir gewinnen oft. Das macht
Spaß. Ich spiele aber auch gerne Fußball und Volleyball
und ich fahre gerne Skateboard.
Ścieżka 55
Hier kommt der Possessiv-Rap – Los geht’s …
Ich und mein Vater,
du und dein Vater,
er und sein Vater,
sie und ihr Vater,
es und sein Vater.

Ich und meine Mutter,
du und deine Mutter,
er und seine Mutter,
sie und ihre Mutter,
es und seine Mutter.

Ich und mein Haus,
du und dein Haus,
er und sein Haus,
sie und ihr Haus,
es und sein Haus.
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noch regelmäßig Tennis.
Und jetzt seid ihr dran …
Ścieżka 56
Was ist denn hier los? Julian, ist das dein
Deutschbuch?
Nein, das ist das Buch von Beate, mein Buch ist da.
Und wo ist deine Schultasche?
Meine Schultasche? Ich weiß es nicht.
Dann such sie! Und wo ist Beate? Ist das Beates
Rucksack?
Nein. Das ist Papas Rucksack. Ihr Rucksack liegt da.
Ścieżka 57
1. Ist das dein Deutschbuch? (freundlich)
Nein, das ist Beates Buch. (freundlich)
2. Ist das deine Schultasche? (freundlich)
Nein, das ist Julians Tasche. (müde)
3. Sind das deine Stifte? (ärgerlich)
Nein, das sind Papas Stifte. (ärgerlich)
Ścieżka 58
Meine Familie ist ziemlich groß. Wir sind fünf Personen:
meine Eltern, meine Schwestern Marie und Katharina
und ich. Katherina und ich reiten gern, aber wir haben
leider kein eigenes Pferd.
Wir wohnen in Stuttgart. Wir haben einen Hund. Es ist
ein Collie und heißt Boris. Mein Vater heißt Thomas und
ist vierzig Jahre alt. Mama ist neununddreißig. Sie heißt
Christine und arbeitet zu Hause. Marie ist nämlich noch
klein, sie ist erst drei Jahre. Mama mag Blumen und Bücher.
Papas Bruder, mein Onkel Robert, wohnt in den USA. Er
ist Lehrer an einer Universität. Er ist verheiratet und hat
auch drei Kinder. Zwei Mädchen und einen Jungen. Sie
können alle Englisch und Deutsch.
Mamas Geschwister – Tante Petra und Onkel Oliver –
sind nicht verheiratet. Petra arbeitet jetzt in Lettland –
als Lehrerin. Sie hat dort einen Freund. Oliver wohnt in
Stuttgart.
Unsere Großeltern, Papas Eltern, leben in Bayern, in den
Alpen. Wir fahren oft hin. Mamas Eltern sind beide über
70. Oma kocht gern und sehr gut. Opa spielt immer
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Ścieżka 63
1. (Geräusche, Stimme mit Megaphon: Polizist)
2. (Lehrer:)
Nehmt bitte eure Bücher, Seite 26, und eure Hefte …
3. /Fußballreporter:):
Tooor!
4. (Verkäuferin:)
Und 20 Euro zurück. Danke!
Ścieżka 66
Dialog 1
Guten Tag, ich möchte einen Kaugummi.
Was für einen?
Den da.
Der kostet 35 Cent.
Und haben Sie die „Computer-Bild“?
Ja, die ist heute ganz neu.
Die auch, bitte.
Ein Kaugummi und eine Computerbild – 1 Euro 65.
Das sind zwei Euro. Und 35 Cent zurück. Danke.
Dialog 2
Haben Sie Handykarten?
Ja, 5 Euro, 10 Euro oder 20 Euro.
Eine für 10 Euro bitte.
Noch etwas?
Ja, die Zeitung bitte.
Was für eine, die „Bild“-Zeitung, die „Süddeutsche“ …!
Äh … weiß nicht – die ist für meinen Vater.
Dein Vater liest die „Süddeutsche“.
O.k., dann die.
Handykarte und die „Süddeutsche“ – 11 Euro 30.
15 Euro.
Und 4 Euro 70 zurück.
Äh … das ist falsch, glaube ich.
Wie bitte? Ach so … Danke.
Ścieżka 69
1 das Bild – 2 der Teppich – 3 das Poster – 4 das Fenster –
5 der Kaktus – 6 das Bett – 7 der Stuhl – 8 der Sessel –
9 die Lampe – 10 der Boden – 11 die Decke – 12 die Tür –
13 das Regal – 14 der Hund – 15 der Rucksack – 16 die
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Wand – 17 das Mathebuch – 18 der Papierkorb – 19 der
Schreibtisch – 20 der Bildschirm – 21 der Schrank
Ścieżka 72
Dialog 1
Ist das dein Zimmer, Sarah?
Ja.
Das ist ja super. So groß.
Findest du?
Hast du aber viele Bücher!
Ja, ich lese gern. Liest du auch?
Nur Zeitschriften. „Yam!“, „Bravo“ und so. Was ist das
da auf dem Boden?
Mein Hobby sind Modellautos.
Echt?
Ja, ich hab ganz viele.
Hast du keine Poster?
Nö, zur Zeit nicht.
Dialog 2
Hi, Timo. Ist das dein Zimmer?
Ja. Ist klein, aber ich ﬁnde es gemütlich.
Ja, ich ﬁnde es auch schön. Schön hell. Du magst Pﬂanzen?
Ja, der Kaktus ist meine Lieblingspﬂanze. Und ich
mag Kühe, wie man sieht.
Das ist witzig. Hast du keinen Computer?
Nicht hier im Zimmer. Ich kann den Computer von
meiner Mutter benutzen.
Der Sessel ist klasse.
Und man sitzt gut drin. Setz dich doch.
Ist das hier immer so ordentlich?
Nö, meine Mutter sagt immer: Räum endlich auf!
Ścieżka 74
Mein Zimmer ist sehr schön. Ich habe eine Couch. Die
Couch ist nachts mein Bett.
Neben der Couch steht meine Lampe. Die Lampe
ist alt, aber das Licht ist gut. Ich lese gern. Aber nur
Computerzeitschriften und Comics. Die Zeitschriften
liegen immer im Regal. Meine CDs stehen auch im
Regal. Mein Schreibtisch steht am Fenster. Auf dem
Schreibtisch steht mein Computer. Und vor dem
Schreibtisch steht mein Stuhl. Meine Kleider hängen
im Schrank. Äh – also – meistens liegen sie eigentlich
auf dem Boden und meine Mutter meint: Wie sieht es
denn hier aus? Du musst aufräumen, Rudi.

Ścieżka 75
Der Stuhl steht vor dem Schreibtisch. (Falsch, der Stuhl
steht auf dem Schreibtisch.)
Die Hose liegt auf dem Bett. (Falsch, die Hose liegt
unter dem Bett.)
Die Gitarre liegt neben dem Schreibtisch. (Falsch, die
Gitarre steht neben dem Schreibtisch.)
Ścieżka 77
Butter – Obst – Gemüse – Brot – Kartoﬀeln – Salat –
Käse – Jogurt – Müsli – Reis
Ścieżka 78
Zum Frühstück: Brot, Brötchen, Müsli, Schinken, Milch,
Quark, Jogurt, Eier, Butter
Zum Mittagessen: Gemüse, Fleisch, Fisch, Salat,
Würstchen, Kartoﬀeln, Reis, Nudeln, Käse, Jogurt,
Quark, Obst
Zum Abendessen: Brot, Käse, Wurst, Salat, Schinken,
Butter, Eier
Ścieżki 80–81
Und hier kommt Jasmin. Wie ist dein täglicher
Essensplan, Jasmin?
Also, morgens zum Frühstück esse ich meistens nichts,
ich trinke nur Tee, in der Pause esse ich dann ein Brot,
am liebsten mit Käse, manchmal esse ich auch einen
Apfel. Zum Mittagessen bin ich allein zu Hause, dann
mache ich eine Pizza oder Frühlingsrollen oder so was
in der Mikrowelle. Zweimal pro Woche esse ich in der
Kantine, das schmeckt mir meistens ganz gut. Zum
Abendessen ist meine Mutter auch da, dann essen
wir zusammen. Wir essen Brot mit Käse, Wurst oder
Schinken und einen Salat.
Und zwischendurch?
Na ja, ich mag Süßigkeiten, Schokolade, Gummibärchen
und so. Das esse ich nachmittags. Und abends, beim
Fernsehen, esse ich gerne Chips und trinke eine Cola.
Und am Wochenende?
Am Wochenende ist es anders. Da frühstücken wir
zusammen, so um 10, 11 Uhr, dann kaufen wir Brötchen
und essen ganz gemütlich, wir hören Musik und lesen
oder reden. Zum Mittagessen haben wir dann keinen
Hunger. Abends kochen wir zusammen, manchmal
kommt meine Freundin oder wir gehen ins Restaurant.
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Und jetzt zu dir, Mario.
Also, zum Frühstück esse ich immer zwei Brötchen,
eins mit was Süßem wie Nutella und das andere
mit Wurst oder Käse. Dann, ähm, gibt es noch was
in der Pause nach der dritten Stunde, da gibt es
immer ein Brötchen und etwas zu trinken. Zum
Mittagessen gibt es dann manchmal Leberkäse oder
Spaghetti oder irgendetwas anderes und, ähm, zum
Abendessen kalte Platte, das heißt Brot, Wurst und
Käse oder die Reste vom Mittag.
Ścieżka 84
Letzter Satz: Die Bratwurst mit Pommes und das
Mineralwasser, das macht 7,20 Euro ... Einen Moment,
das Essen ist gleich fertig.
Ścieżka 88
1
Ich mag mein Zimmer. Ich ﬁnde es sehr gemütlich.
Ich habe ein Aquarium. Rechts in der Ecke steht mein
Schreibtisch. Und daneben mein Schrank mit dem
Dartboard. An der Wand hängen drei Poster, ein
Autoposter, eines mit Fischen und ein Zeppelin. Leider
ist es immer ein bisschen unordentlich bei mit, aber das
macht mir nichts aus.
2
Ich mag mein Zimmer. Ich ﬁnde es sehr gemütlich.
Ich habe ein Aquarium. Rechts in der Ecke steht mein
Schreibtisch. Und daneben mein Schrank mit dem
Dartboard. An der Wand hängen drei Poster, ein
Autoposter, eines mit Fischen und ein Zeppelin. Ich bin
sehr ordentlich. Bei mir liegt nie etwas auf dem Boden.
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3
Ich mag mein Zimmer. Ich ﬁnde es sehr gemütlich. Ich habe
ein Aquarium, denn ich mag Fische. Links in der Ecke steht
mein Bett. An der Wand hängen Poster. Eines zeigt einen
Ferrari, und eines zeigt drei Fische. Leider ist es immer ein
bisschen unordentlich bei mit, aber das macht mir nichts aus.
Ścieżka 89
Hallo, wie geht’s?
Danke, ganz gut. Und dir?
Ja, es geht. Was machst du am Wochenende?
Johanna macht eine Party. Sie hat Geburtstag.
Wann?
Am Samstag. Du kannst ja mitkommen.
Echt?
Ja, klar.
Super. Was schenkst du?
Gummibärchen und Schokolade.
Gummibärchen?
Ja, Johanna liebt Gummibärchen.
Mag sie auch Kaugummis? Ich habe Kaugummis
aus Amerika.
Na klar.
O.k. Ich komme mit. Holst du mich ab?
Ja, ich hole dich am Samstag um 7 Uhr ab. Die Party
fängt um 8 an.
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Zeszyt ćwiczeń
Tutaj znajdują się zapisy tekstów, które nie znalazły się w Zeszycie ćwiczeń.
Ścieżka 2
Hallo! Wie heißt du?
Ich?
Ja, du!
Ich bin Julia. Und du?
Ich heiße Mario.
Woher kommst du?
Aus Deutschland, ich wohne in Bonn.
Ich komme aus Italien.
Tschüs! Bis später!
Tschüs!
Ścieżka 6
Wie heißt ihr? Buchstabiert bitte die Namen.
Ich heiße Verena Neumann,
V-E-R-E-N-A N-E-U-M-A-N-N.
Ich heiße Maximilian Prahl,
M-A-X-I-M-I-L-I-A-N P-R-A-H-L.
Ich heiße Heidi Wolf,
H-E-I-D-I W-O-L-F.
Ich heiße Gerhard Schmidt,
G-E-R-H-A-R-D S-C-H-M-I-D-T.
Ich heiße Florian Herbst,
F-L-O-R-I-A-N H-E-R-B-S-T.
Ich heiße Johanna Nowak.
J-O-H-A-N-N-A N-O-W-A-K.
Ścieżka 9
Zdjęcie 1: Mein Name ist Verena Neumann. Ich mag
Fußball und wohne in München. Bayern München ist
spitze.
Zdjęcie 2: Ich heiße Johannes Nowak und wohne in
Wien. Ich mag Wien, den Prater und die Donau.
Zdjęcie 3: Ich komme aus der Schweiz und wohne jetzt
in Bern. Ich heiße Florian Herbst und mag Bern.
Ścieżka 10
Hi, Leute. Hier im Studio ist heute Ron. Guten
Morgen, Ron. Wie geht’s dir heute Morgen?
Guten Morgen. Mir geht’s super.
Ron Brenner wohnt in Deutschland, in München.
Er ist Sadiko-Fan.

Sudoku.
Entschuldigung: Su…? Wie schreibt man das?
S -U-D-O-K-U.
Und was ist Suduku, Ron? Eine neue Rock-Band?
Sudoku ist ein Spiel aus Japan.
Kannst du uns etwas über Sudoku sagen?
Ja, klar. Also, Sudoku ist ein Spiel mit Zahlen.
Man schreibt Zahlen in ein Quadrat und …
Ścieżka 11
1. Daniel Schwarz.
2. Wolfgang Schröder.
3. Mia Baumgartner.
Ścieżka 12
Guten Tag. Das ist Julia Klein. Sie kommt aus
München und wohnt jetzt in Ulm.
Hallo, ich bin Markus.
Hallo, Markus.
Jetzt ist Geschichte. Magst du Geschichte?
Ja, sehr.
Ich nicht. Ich hasse Geschichte. Ich mag Englisch.
Ścieżka 16
753 466 9
486 023 551
604 087 2
874 125 9
Ścieżka 17
Tschüs, Fabian, bis morgen!
Wie ist deine Handynummer, Anja?
607 548 235. Und deine?
743 540 213. Und meine E-Mail-Adresse ist
fabian.g@zeb.de.
Wie schreibt man das?
f-a-b-i-a-n.g@z-e-b.d-e.
Danke, tschüs, bis morgen.
Ścieżka 18
a) 46
d) 102
b) 70
e) 906
c) 603
f) 31

g) 568
h) 237
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Ścieżka 19
a) 21 44 69 30
b) 60 72 89 100
c) 40 44 140 400
d) 279 989 109 999
Ścieżka 20
der Bleistift, der Kuli, der Füller, der Rucksack
das Heft, das Mäppchen, das Buch, das Lineal
die Schere, die Brille, die Uhr, die Tafel
Ścieżka 22
In meinem Rucksack sind:
mein Englischheft, mein Spitzer und eine CD,
mein Deutschbuch, meine Sonnenbrille und das Lineal
von Alexander,
mein Bleistift und mein Kuli.
Ścieżka 23
der Bleistift, das Heft, das Buch, der Kuli, die Tafel, der Füller,
das Lineal, der Radiergummi, das Mäppchen, die Schere
Ścieżka 24
605 487 559
743 605 211
624 520 037
Ścieżka 25
1. H-u-n-d
2. K-a-t-z-e
3. M-a-u-s
4. P-f-e-r-d
5. K-a-n-a-r-i-e-n-v-o-g-e-l
6. K-u-h
Ścieżka 28
Australien – Afrika – Asien – Europa – Nordamerika –
Südamerika
Ścieżka 30
1. Guten Tag, wie heißen Sie?
2. Wohnt deine Freundin auch in Bern?
3. Mein Hund ist groß und schwarz. Hast du auch einen
Hund?
4. Spielst du auch Fußball?
5. Hallo! Wie geht es dir?
6. Ich hasse Mathe!
7. Wie alt bist du?
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8. Dein Kaninchen ist lieb!
9. Wie ist deine Handynummer?
10. Bist du auch 13?
Ścieżka 31
1, 13, 5 – 31, 32, 41 – 56, 58, 67 – 75, 86, 87 – 88, 89, 90 –
98, 85, 74 – 65, 72, 82 – 81, 71, 63 – 46, 53, 45 – 38, 29,
21 – 20, 12, 1
Ścieżka 32
Hallo, ich heiße Anke. Ich mag Katzen. Ich habe eine
Katze, aber keinen Hund. Meine Katze heißt Rike. Sie ist
zwei Jahre alt. Meine Lieblingstiere sind Tiger. Sie sind
wie Katzen. Aber groß und stark.
Ścieżka 33
Mutter: Lea, aufstehen!
Lea:
Ich bin so müde. Wie viel Uhr ist es?
Mutter: Es ist schon halb sieben. Aufstehen!
Lea:
Halb sieben? Ich gehe am Mittwoch um halb
neun.
Mutter: Lea. Heute ist Donnerstag, nicht Mittwoch!
Lea:
Was? Ich bin zu spät. Ich habe heute um
Viertel vor acht Fitness-AG.
Mutter: Eben!
Ścieżka 37
Dialog 1
Was wollen wir am Wochenende machen?
Ich weiß nicht. Wie wird das Wetter?
Ich mach mal das Radio an. Da kommen um 15 Uhr
Nachrichten.
Es ist 15 Uhr. SWR 1. Nachrichten. Zunächst das
Wetter: weiterhin heiß und trocken …
Dialog 2
Guten Tag, ich möchte morgen, also am Freitag, von
Mannheim nach Prag fahren. Um wie viel Uhr kann
ich da fahren?
Wann möchten Sie abfahren?
Am Vormittag. Wenn es geht, so zwischen 8 und …
10 Uhr.
Da gibt es drei Intercitys. Um 8 Uhr 12, um 9 Uhr 31
und um ….
Und wie lange ist die Fahrt?
Ungefähr 9 Stunden. Mit dem Zug 8 Uhr 12 sind Sie
um 17 Uhr 21 in Prag.
Danke schön.
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Dialog 3
Weißt du, wann der Mathe-Test ist?
Ja, am Mittwoch.
Aha. Am Morgen?
Nein, erst um 13 Uhr 40.
Und wie lange haben wir Zeit?
Na, fast eine Stunde. Bis 14.30.
„Fast eine Stunde“? Das ist aber nicht viel!
Dialog 4
Ich muss jetzt gehen.
Was? Jetzt schon?
Ja, ich hab einen Termin beim Arzt.
Hast du nicht noch ein paar Minuten?
Nein, der Termin ist um 16 Uhr 45.
Ścieżka 40
Erdkunde – Biologie – Mathematik – Deutsch –
Englisch – Kunst – Musik – Sport

Ścieżka 42
Und wie ist deine Handynummer?
Meine Handynummer ist 0175 735 842.
Nicht so schnell. Noch einmal: 0175 735 882.
Nein, nicht 882, 842.
Ach so, also 0175 735 842.
Ja.
Ścieżka 43
So, und jetzt brauche ich noch Ihren Namen.
Mein Vorname ist Sabine.
Sabine, ja, und der Familienname?
Rychli.
Rychli, Entschuldigung, wie schreibt man das?
R-Y-C-H-L-I.
Und Sie kommen aus Mainz?
Nein, aus Frankfurt, Frankfurt am Main.
Und die Postleitzahl?
60487.
Danke schön, das ist alles, hier ist Ihr Schlüssel …
Ścieżka 44
Ich gehe Volleyball spielen, magst du Volleyball?
Nein, Sport mag ich nicht.
Schade, ich mache gerne Sport, Volleyball, Fußball,
Basketball, das mag ich gerne. Was magst du gerne?

Ich mag Musik und ich lese gerne. Magst du auch
Musik?
Ja, Musik mag ich auch gerne, aber ich lese nicht
gern. Ich höre Hörbücher.
Ścieżka 45
Deutschland – Österreich – Spinne
super – Radiergummi – Papagei
buchstabieren – zusammen – Lieblingstier
Ścieżka 46
Wie heißt du?
Ich bin Vanessa. Und du?
Ich heiße Florian. Woher kommst du?
Aus Spanien und jetzt wohne ich in Österreich. Wo
wohnst du?
In Deutschland, in Stuttgart. Ist das dein Hund?
Ja, er heißt Don und ist zwei Jahre alt. Hast du auch
einen Hund?
Nein, ich habe kein Haustier. Magst du Volleyball?
Nein, ich spiele Basketball und Tennis. Spielst du
Volleyball?
Ja, und ich mache auch Karate. – Was machst du
denn heute Nachmittag?
Keine Ahnung. Wie ist deine Telefonnummer?
Meine Handynummer ist 0049 175 234 6856 und zu
Hause hab ich 0049 351 680 456. Und deine?
Handy: 0043 699 1400 9002 und zu Hause: 0043 512
583 042.
Chattest du auch?
Ja, in ICQ. Mein Screenname ist PrinzessinVani.
Wow!
Ścieżka 47
Papa, ich gehe zu Marie.
Und die Hausaufgaben? Bist du fertig?
Die Mathe-Aufgaben habe ich fertig.
Und Deutsch?
Morgen habe ich kein Deutsch. Die Wörter lerne ich
morgen.
Na gut.
Ścieżka 48
Musik hören – Flöte hören – Schlagzeug hören –
Radio hören
Flöte spielen – Schlagzeug spielen – Computerspiele
spielen – Basketball spielen – Tennis spielen –
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Karten spielen
Fahrrad fahren – Schi fahren – Skateboard fahren
Ścieżka 49
1. Ich sehe morgens gerne fern.
2. Er holt sie um acht Uhr ab.
3. Sie hört sehr gern Musik.
4. Ich mache gerne Musik.
5. Ich komme heute nicht mit.
6. Ich sehe gerne Fußball, aber ich spiele nicht
gerne Fußball.
Ścieżka 50
1. Ich gehe ins Kino. Kommst du …?
2. Ich hole dich um acht Uhr …
3. Wann stehst du am Wochenende …?
4. Bist du mit den Hausaufgaben …?
5. Wie lange siehst du abends …?
Ścieżka 51
Hi, Anna, ich gehe heute ins Kino. Gehst du mit?
Ins Kino? Ja, gerne.
Prima, ich hole dich ab.
Wann kommst du?
Um Viertel vor acht, okay?
Ja, okay.
Ścieżka 53
Ich heiße Katharina, aber alle sagen Kathy. Ich bin 14
Jahre alt. Ich mache nicht gerne Sport, mein Hobby
ist Musikhören. Ich mag „Tokio Hotel“ und Robbie
Williams. Ich tanze auch gerne. Am Wochenende gehe
ich gerne ins Kino, Sandra ist meine Freundin. Wir
mögen Filme mit Leonardo DiCaprio.
Mein Name ist Robert, ich bin 13. Mein Hobby ist
Sport, Sport, Sport. Nachmittags treﬀe ich meine
Freunde und dann spielen wir Fußball. Wir gehen auch
gerne schwimmen oder fahren Fahrrad. Abends sehe
ich gerne fern: Tennis, Fußball oder Radfahren.
Ścieżka 55
1. Kannst du gut singen?
2. Kannst du gut Schi fahren?
3. Kannst du gut Deutsch sprechen?
4. Was kannst du nicht so gut?
5. Was kannst du sehr gut?
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Ścieżka 56
Wer ist das da auf dem Bild?
Wo? Rechts oder links?
Da, links.
Das ist meine Schwester.
Wie heißt sie?
Sibylle.
Wo studiert sie?
In Berlin.
Ścieżka 60
Krankenschwester – Fußballspieler – Lehrerin – Tierarzt
– Verkäuferin
Ścieżka 61
Der Spinnenforscher
David ist 14 Jahre alt. Er will „Biologe“ von Beruf werden.
Genauer gesagt: „Spinnenforscher“. David mag Spinnen.
Er hat vier Spinnen zu Hause. Die Spinnen sind giftig.
Am Montag kommt David spät von der Schule nach
Hause. Er möchte die Spinnen füttern, aber – Panik –
eine Spinne ist weg.
„So ein Mist! Perigosa ist weg. Perigosa, wo bist du?“
Die Spinne ist sehr giftig. Er sucht sie im Zimmer. Er
sucht sie in der Wohnung. Nichts. Seine Schwester
kommt. Sie suchen die Spinne zu zweit. Wieder nichts.
Die Spinne ist weg.
„Mama, Mama, Perigosa ist weg!“
„Was? Um Gottes willen, Perigosa?“
Die Eltern kommen. David, seine Schwester und seine
Eltern suchen die Spinne, aber sie können die Spinne
nicht ﬁnden.
Sie haben Angst, denn die Spinne ist sehr, sehr giftig.
Es ist 12 Uhr in der Nacht. Alle sind sehr müde. Am
Dienstag müssen sie früh aufstehen. Aber wo ist die
Spinne? David geht ins Bett.
Da sieht er die Spinne.
Ścieżka 62
Ich heiße Lena, bin dreizehn Jahre alt und gehe noch in
Klasse 7, aber in zwei Wochen ist das Schuljahr zu Ende und
dann bin ich in Klasse 8. Meine Eltern sind beide 38 Jahre alt.
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Mein Vater ist Automechaniker und meine Mutter arbeitet
als Verkäuferin bei Lidl. Sie arbeitet von Dienstag bis Freitag.
Ich habe zwei Geschwister. Mein Bruder ist erst 10. Er geht
ist in Klasse 5. Meine Schwester heißt Andrea. Sie ist 16. Sie
ist nicht mehr in der Schule. Sie lernt Verkäuferin. Sie hat
einen Freund. Der spielt super Tennis und am Wochenende
kann ich mit ihm Tennis spielen. Meine Mutter schwimmt
gern. Sie geht nach der Arbeit oft ins Schwimmbad. Ich höre
gern Musik und ich kann etwas Gitarre spielen. Mein Vater
sieht gern Fußball im Fernsehen und er kocht gern. Am
Wochenende kocht immer er.
Ścieżka 63
Ich gehe gern ins Kino.
Ich höre gern Musik.
Ich treﬀe gerne Freunde.
Ich fahre gern Fahrrad
Ich mache gerne Sport.
Ich telefoniere gern.
Ich sehe gern fern.
Ich kaufe gern ein.
Ścieżka 64
1
Ich bin Sabrina. Ich bin 12 und gehe in Klasse 6. Ich mag
Pferde. Mein Hobby ist Reiten. Ich möchte gerne ein
Pferd, aber meine Eltern sagen, das ist zu teuer. Ich lese
auch gerne, Pferdebücher und andere Tierbücher. Aber
ich mache auch viel Sport. Ich spiele Fußball.
2
Hallo, ich bin Robert. Ich bin in Klasse 7. Meine Hobbys?
Ja, ich habe ein Hobby, ich mache Musik, mit meinen
Freunden. Ich spiele Schlagzeug, Kevin spielt Gitarre
und singt und Mark spielt Bass. Das macht Spaß. Ich
höre natürlich auch gerne Musik und ich lese gerne
Zeitschriften über Musik und Popstars.
3
Hi, ich heiße Alexa und bin 15. Ich treﬀe gerne meine
Freunde, wir hören Musik zusammen und spielen am
Computer. Manchmal chatten wir auch im Internet,
in ICQ. Ich telefoniere auch viel. Zum Geburtstag habe
ich ein neues Handy bekommen, voll cool. Ich habe ein
Problem: Ich esse sehr gern Süßigkeiten.
Ścieżka 65
Liest du gern?
Nein, ich sehe gern fern.

Liest du keine Zeitungen?
Nein, aber ich lese Computerzeitschriften.
Spielst du gern Computer?
Ja klar, ich spiele jeden Tag.
Und wann triﬀst du deine Freunde?
Am Wochenende. Von Montag bis Freitag habe ich
keine Zeit.
Ścieżka 66
Guten Tag, ich möchte einen Kaugummi.
Was für einen?
Den da.
Der kostet 35 Cent.
Und haben Sie die „Computer-Bild“?
Ja, die ist heute ganz neu.
Die auch, bitte.
Ein Kaugummi und eine Computerbild – 1,65 Euro.
Das sind zwei Euro – und 35 Cent zurück. Danke.
Danke, tschüs.
Ścieżka 67
Haben Sie Handykarten?
Ja, 5 Euro, 10 Euro oder 20 Euro.
Eine für 10 Euro, bitte.
Noch etwas?
Ja, die Zeitung bitte.
Die „Bild“-Zeitung, die „Süddeutsche“ …?
Äh … weiß nicht – die ist für meinen Vater.
Dein Vater liest die „Süddeutsche“.
O.k., dann die.
Handykarte und die „Süddeutsche“ – 11,30 Euro.
15 Euro.
Und 4,70 Euro zurück.
Äh … das ist falsch, glaube ich.
Wie bitte? Ach so … Danke!
Ścieżka 69
Paul ist neu in der Klasse.
Er kommt aus Braunschweig.
Jetzt ist er mein Freund.
Er hat eine Maus.
Sie ist sehr klein und kommt aus Australien.
Ścieżka 70
Hi, Leute – schön, dass ihr wieder bei der
„Sprechstunde“ dabei seid. Bei mir im Studio sind
Marina, Julia und Dominique. Könnt ihr euch mal
kurz vorstellen?
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Zapis nagranych tekstów
Hi, ich bin die Marina. Ich bin 13 und gehe in
die Klasse 7 vom Justinus-Kerner-Gymnasium in
Heilbronn.
Ich bin der Dominique und ich bin 12.
Gehst du auch aufs Kerner-Gymnasium?
Äh, nein, ich bin auf der Realschule.
Und ich heiße Julia und ich bin in der Klasse von
Marina. Ich bin auch 13.
Und was macht ihr so in der Freizeit?
Ich mag Pferde sehr gern und ich bin viel auf einem
Reiterhof.
Hast du ein Pferd?
Nein, meine Eltern haben nicht so viel Geld. Aber
ich arbeite eben und dann kann ich manchmal
auch reiten.
Und du, Dominique?
Ja, ich bin im Sportverein. Ich spiele Fußball. Aber
ich hab auch andere Hobbys.
Welche?
Ja, erst mal Musik und dann Computer.
Was hörst du so?
Deutschen HipHop, aber ich mag auch Rock. Mein
Vater hat ganz viele alte Rock-CDs. Die hör ich auch
gern.
Echt? Das ist ja irre. Was zum Beispiel?
Zum Beispiel „Tommy“ von „The Who“ ﬁnd ich
super. Das ist eine Rock-Oper.
Ein Rock-Opa?
Nein, eine Rock-OPER, O-P-E-R.
Ich hör auch ab und zu alte Sachen. Da gibt’s es
echt geile Sachen dabei.
Und hast du auch ein Hobby, Julia?
Nee. Ich treﬀ mich gern mit meinen Freundinnen
und ich geh gern in die Stadt einkaufen.
Hast du so viel Geld?
Na ja, meistens schauen wir uns die Sachen nur an.
Aber manchmal kauf ich auch was.
Wie viel Taschengeld bekommt ihr denn?
Ich bekomm 8 Euro und pro Monat eine
Handykarte für 10 Euro.
Und du, Marina?
Ich bekomme auch 8 Euro. Aber meine Oma gibt
mir noch 10 Euro im Monat.
Ich bekomm 10 Euro, aber ich kaufe Hefte und so
was auch davon.
Verdient ihr schon Geld dazu?
Nö. Ich hab keine Zeit. Ich arbeite so viel bei den
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Pferden und dann die Schule.
Ich kauf für meine Oma ein und dann gibt sie mir
ein bisschen Geld.
Ich bin ziemlich gut in Mathe und da helf ich
dem kleinen Sohn von Freunden in Mathe, dafür
bekomme ich Geld.
Und jetzt erst mal Musik. Das ist ein Wunsch von
Dominique.
Ścieżka 72
das Bett – das Fenster – das Poster – das Regal – der
Boden – der Papierkorb – der Sessel – der Stuhl – der
Teppich – die Lampe – die Tür – die Wand
Ścieżka 74
Ja, also – mein Zimmer ist nicht so groß. Aber ich hab
alles, was ich brauche. Das ist mein Bett und mein
Schreibtisch, ein Sessel, ein Regal usw. Der Teppich ist
von meiner Oma. Ich ﬁnd ihn gut. Timo ist mein Hund.
Er liegt gern unter dem Bett. Mein Vogel heißt Kiwi. Er
mag natürlich keine Katzen. Geh weg, Mia, geh weg.
Lass Kiwi in Ruh! Im Regal sind meine Schulsachen. An
der Wand hab ich viele Fotos von Tieren. Ich mag Tiere.
Auf dem Bett liegt mein Rucksack. Mann, unter dem
Bett liegt ja mein Handy! Wie kommt das denn dahin?
Ścieżka 76
a) Liegt das Buch auf dem Tisch?
b) Liegt das Buch auf dem Tisch?
c) Liegt das Buch auf dem Tisch?
d) Liegt das Buch auf dem Tisch?
Ścieżka 78
Mein Zimmer ist ganz neu. Es ist hell und groß. In
meinem Zimmer steht ein Schrank für meine Kleider
und andere Sachen, ein Schreibtisch, ein Bett und ein
Stuhl. Das Bett steht links unter dem Fenster. Es ist sehr
gemütlich. Unter dem Bett habe ich noch Platz für
meine Spielsachen. Auf dem Schreibtisch steht mein
Computerbildschirm. Der Computer steht unter dem
Schreibtisch. Auf dem Boden liegt ein Teppich. Er ist blau.
Der Stuhl und die Matratze sind auch blau. So ordentlich
wie auf dem Foto ist es aber bei mir sonst nie.
Ścieżka 79
Obst – Brot – Brötchen – Müsli – Milch – Quark –
Jogurt – Eier – Butter

Zapis nagranych tekstów
Ścieżka 80
Ich gehe essen, kommst du mit?
Was gibt es denn heute?
Bohnensuppe mit Würstchen.
Magst du Bohnensuppe?
Ja, die esse ich gerne, du nicht?
Nein, Bohnen mag ich nicht, ich hasse Bohnen. Und
vegetarisch, was gibt es da?
Auch Bohnensuppe – mit vegetarischen Würstchen.
Oh nein! Und zum Nachtisch?
Schokoladenpudding.
Mhm, den mag ich, ich komme mit und esse Salat
und Schokopudding.
Ścieżka 82
Mein Bruder Bodo isst am Montag in der Schule.
Es gibt Kartoﬀeln mit Bohnen und Huhn.
Zum Nachtisch gibt es Schokoeis.
Ścieżka 83
Dialog 1
Was möchtet ihr?
Eine Pommes mit Ketchup und Mayo und eine
Pommes ohne.
Eine Pommes rotweiß und eine Pommes ohne –
und nichts zu trinken?
Doch, zwei Cola.
Okay, hier sind die Cola, die Pommes sind gleich
fertig. Das macht 7 Euro 20.

Ścieżki 84–85
1. Ketchup oder Mayo?
2. Was möchtest du essen?
3. Das macht 3,50 Euro.
4. Ich habe keine Bratwurst.
5. Also, eine Cola und drei Pommes?
6. Das macht 4,65 Euro.
Ścieżka 87
1. Und was isst du gerne? Magst du Nudeln?
2. Eine Cola und einen Apfelsaft und für dich –
möchtest du nichts essen?
3. Ich habe Tee, Milch und Saft, was möchtest du?
4. So, hier 3-mal Apfelsaft und das Ketchup, die
Bratwurst kommt gleich.
Ścieżka 89
1. Wie viel Uhr ist es?
2. Wann kommst du heute nach Hause?
3. Kommst du mit ins Schwimmbad?
4. Ich hole dich um Viertel vor sieben ab.
5. Ist dein Vater Lehrer?
6. Meine Mutter arbeitet zu Hause.
7. Möchtest du die „Bravo“ oder die „YAM“?
8. Was möchtest du zum Geburtstag?

Dialog 2
Eine Gulaschsuppe, bitte.
Mit Brot oder ohne?
Mit Brot. Und ein Mineralwasser – oder nein, eine
Cola.
Also, eine Cola und …
Nein, doch lieber einen Apfelsaft.
Also, einen Apfelsaft und eine Gulaschsuppe ohne
Brot, richtig?
Richtig.
Źródła zdjęć:
Zdjęcie na okładce – © fotolia, Pavel Losevsky;
S. 68 – Verlag Fraus / Karel Brož; S. 70 – Verlag Fraus
/ Karel Brož; S. 78 – Verlag Fraus / Karel Brož,
Apple Inc., PhotoDisc, Inc., Archiv Verlag Fraus.
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Na dołączonej do Poradnika metodycznego płycie audio znajdują
się wszystkie nagrania do Podręcznika prima A1 – klasa 1.
Nr ścieżki

Tytuł rozdziału i nr zadania

Nr ścieżki

Tytuł rozdziału i nr zadania

02

Kennenlernen, zadanie 1a

46

Zadanie 2c

03

Zadanie 1b

47

Zadanie 3a

04

Zadanie 2

48

Zadanie 4a

05

Zadanie 4

49

Zadanie 6a

06

Zadanie 5

50

Zadanie 6b

07

Zadanie 8a

51

Zadanie 7a

08

Zadanie 8b

52

Zadanie 12a

09

Zadanie 8c

53

Meine Familie, zadanie 1a

10

Zadanie 10

54

Zadanie 2a

11

Zadanie 11

55

Zadanie 5b

12

Meine Klasse, zadanie 1a

56

Zadanie 6

13

Zadanie 2

57

Zadanie 7a

14

Zadanie 4a

58

Zadanie 8a

15

Zadanie 6

59

Zadanie 9a

16

Zadanie 7a

60

Zadanie 11a

17

Zadanie 8

61

Zadanie 12a

18

Zadanie 9

62

Zadanie 12b

19

Zadanie 10

63

Zadanie 14a

20

Zadanie 11a

64

Was kostet das?, zadanie 2

21

Zadanie 12

65

Zadanie 5a

22

Zadanie 13

66

Zadanie 5b

23

Tiere, zadanie 1

67

Zadanie 6

24

Zadanie 2b

68

Zadanie 9

25

Zadanie 3

69

Mein Zuhause, zadanie 1b

26

Zadanie 6a

70

Zadanie 2a

27

Zadanie 9a

71

Zadanie 2b

28

Mein Schultag, zadanie 1a

72

Zadanie 3b

29

Zadanie 2

73

Zadanie 4a

30

Zadanie 3a

74

Zadanie 6b

31

Zadanie 5a

75

Zadanie 7a

32

Zadanie 5b

76

Zadanie 9

33

Zadanie 8

77

Das schmeckt gut, zadanie 1a

34

Zadanie 10a

78

Zadanie 1b

35

Zadanie 10b

79

Zadanie 3a

36

Zadanie 11a

80

Zadanie 3b

37

Zadanie 12a

81

Zadanie 3b

38

Zadanie 12b

82

Zadanie 4b

39

Zadanie 12c

83

Zadanie 5

40

Zadanie 13

84

Zadanie 7

41

Kleine Pause; Gry, zabawy, projekty, Aussprache a

85

Zadanie 9a

42

Ein Gedicht lesen und sprechen

86

Große Pause; Gry, zabawy, projekty, Die Nervensäge a

43

Kleine Pause; Egzamin gimnazjalny, zadanie 1

87

Sprechtraining

44

Hobbys, zadanie 1a

88

Sprechen und spielen c

45

Zadanie 2a

89

Große Pause; Egzamin gimnazjalny, zadanie 1
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prima
Niniejszy trzyczęściowy kurs jest skierowany do uczniów gimnazjum rozpoczynających naukę
języka niemieckiego od podstaw. Przygotowuje do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego
oraz do Fit in Deutsch 1 i Fit in Deutsch 2. Każda z części kursu jest przeznaczona na jeden
rok szkolny.

Kurs prima:
oferuje poziom nauczania dostosowany do wymogów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego,
odpowiada standardom polskiego egzaminu gimnazjalnego z języka obcego,
wprowadza struktury gramatyczne w sposób praktyczny, pokazując ich zastosowanie
w różnych kontekstach sytuacyjnych,
od początku konsekwentnie wprowadza różnorodne ćwiczenia fonetyczne,
przedstawia aktualną wiedzę realioznawczą w ujęciu międzykulturowym.

Komponenty kursu:
Podręcznik,
Zeszyt ćwiczeń z płytą audio,
Zeszyt testów z płytą audio,
Poradnik metodyczny z płytą audio dla nauczyciela,
Film prima na DVD,
Kurs prima w wersji interaktywnej (służy do zajęć z wykorzystaniem projektora i komputera
lub tablicy interaktywnej).

Poradnik metodyczny zawiera:
opis koncepcji kursu prima,
rozkład materiału,
scenariusze do rozdziałów Podręcznika prima,
informacje dotyczące realiów i kultury krajów niemieckojęzycznych,
dyktanda,
zapis nagranych tekstów, których nie zamieszczono w Podręczniku i Zeszycie ćwiczeń,
rozwiązania zadań i ćwiczeń z Podręcznika i Zeszytu ćwiczeń.
Do Poradnika metodycznego dołączono płytę audio dla nauczyciela.

BC Edukacja Sp. z o.o.
ul. Żytnia 15 lok. 13 a, 01-014 Warszawa
tel.: (022) 862 17 96
fax: (022) 632 51 40
www.bc.edu.pl

