
02.04.2020_j.niemiecki        Temat : Wollen heißt können! – dyscypliny sportowe, określanie umiejętności 

 

Podczas tej lekcji nauczysz się nazywać dyscypliny sportowe i sprzęt sportowy. Poznasz wyrażenie „zum” (do). 
Nauczysz się informować o swoich umiejętnościach.  
W razie kłopotów, wątpliwości – pisz proszę na dzienniku albo grazyna.osieczko@sp2sanok.pl  Chętnie pomogę. 
Tą kartę pracy wyślę na wasze  na e-mail.  Nie drukuj, ale wpisz odpowiedzi w miejsce kropek, zapisz i odeślij 

uzupełniony plik programu Word na grazyna.osieczko@sp2sanok.pl   do piątku (03.04.2020)  

Zatem zaczynamy! Viel Spaß! – powodzenia!   

1. Otwórz podręcznik na stronie 61 zad. 3.  Przyjrzyj się dyscyplinom sportowym i  uzupełnij wyrażenia.  

tauchen – skaten – treiben – schwimmen – laufen – spielen – fahren – reiten 

1. Sport ………………………………… 5. Eishockey …………………………………. 

2. im Schwimmbad ……………………………… 6. Schlittschuh ……………………………….. 

3. auf dem Reiterhof ……………………………… 7. im Ozean …………………………………… 

4. Ski …………………………………. 8. im Skatepark ……………………………… 

               Zapamiętaj powstałe wyrażenia! 

 

 

2. Przeczytaj krótki dialog (str.61/3) 

W zrozumieniu pomoże Ci tabelka obok „Tipp für dich“.  A teraz spróbuj sam. 

Zapytaj kolegę/koleżankę czy potrafi jeździć konno?  ........................................................................................  

Kolega/koleżanka odpowiada, że nie potrafi, ale chce się tego nauczyć.  

 .............................................................................................................................................................................  

Zapytaj kolegę/koleżankę, czy umie jeździć na nartach.  ....................................................................................  

Kolega/koleżanka odpowiada, że bardzo dobrze jeździ na nartach.  

 .............................................................................................................................................................................  

3. A teraz określ swoje umiejętności sportowe.  

Ich kann gut … / Ich kann nicht so gut… / Ich kann nicht… / Ich will … lernen 
 

1. ……………… Ski fahren 4. ……………… Schlittschuh laufen. 

2. ……………… schwimmen.  5. ……………… surfen ……………… 

3. ……………… snowboarden. 6. ……………… im Ozean tauchen ……………… 
 

4. Otwórz podręcznik na stronie 62/4a. Posłuchaj nagrania (CD_38) lub przeczytaj nazwy sprzętu 

sportowego. Przeczytaj „Tipp für dich“.  

5. Ćwiczenie 4b. Was brauchst du zum…? - czego potrzebujesz do uprawiania tych dyscyplin? Odpowiedź na 

pytania.  Zwróć uwagę, że po czasowniku „brauchen” użyjemy biernika (einen/eine/ein/w liczbie mnogiej 

nie dodajemy żadnego rodzajnika. Przykład: 

Was brauchst du zum Schwimmen? Zum Schwimmen brauche ich einen Badeanzug.  

Was brauchst du zum Tauchen? Zum Tauchen brauche ich eine   ........................................................... .  

Was brauchst du zum Snowboarden?  ......................................................................................................  

Was brauchst du zum Schlittschuhlaufen?  ...............................................................................................  

Was brauchst du zum Eishockeyspielen?  .................................................................................................  

Dla chętnych: Przeczytaj informację w podręczniku str. 70/I „Czasowniki modalne (können i wollen )”  a 

następnie ułóż zdania z podanych wyrazów. 

können – móc, umieć, potrafić;  

Ich kann (potrafię/umiem)  

 wollen – chcieć ; Ich will (chcę) 

Ich will …… lernen (chcę się nauczyć) 
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1. meine – können – Tennis – Eltern – spielen – nicht. 

Meine Eltern können nicht Tennis spielen .  

2. Verena – laufen – gut – können – Schlittschuh. 

 ......................................................................................................................................................................  

3. du – können – ins Sportzentrum – mitkommen?  

 ......................................................................................................................................................................  

4. ihr – wollen – fahren – Rad – heute? 

 ......................................................................................................................................................................  

5. wollen – lernen – wir – tauchen.  

 ......................................................................................................................................................................  

6. reiten – lernen – wollen – ich.  

 ......................................................................................................................................................................  

 

Nie zapomnij odesłać kartę! 


