1. Wpisz do zeszytu temat lekcji:
Thema: Danke für die Einladung.

2. Wpisz do zeszytu odmianę czasownika
 können - móc, umieć, potrafić
ich            kann
du            kannst
er/sie/es  kann
wir            können
ihr             könnt
Sie/sie      können

Ich kann nicht kommen- Nie mogę przyjść.
Er kann nicht schwimmen. - Nie umiem pływać.
Kannst du kochen? Potrafisz gotować?
Wann können wir ins Kino gehen? Kiedy możemy pójść do kina?

Budując zdanie - czasownik können odmieniamy do osoby, drugi czasownik znajduje się na końcu zdania w bezokoliczniku- jak w powyższych przykładach.

3. Zadanie 1 str.32 podręcznik- wann (kiedy); wo (gdzie); um wie viel Uhr (o której godzinie)- znajdź w tekście odpowiedzi. Rozwiązanie zapisz w zeszycie.

3. Zadanie 2 str.32 podręcznik - przeczytaj wypowiedzi i zapisz w zeszycie, która z osób może, a która nie może przyjść .

4. Wykonaj zadanie 3 w podręczniku str. 32. - wysłuchaj nagrania i dopasuj wypowiedzi do osób.

5. Wykonaj zadanie 4 w podręczniku str. 33 - zaznacz która wypowiedź pasuje do ilustracji.

5. Wykonaj zadania w ćwiczeniówce na str. 24 (ćwiczenie 20 oraz 21)

Rozwiązane zadania z ćwiczeniówki prześlij na maila zszybis@interia.pl. 

Po weekendzie majowym odbędzie się kartkówka z 3 ostatnich lekcji - jeżeli uda się już wrócić do szkoły. Jeśli nie będę odpytywała na messengerze (wcześniej podam datę i godzinę)

Zagadnienia:
- słownictwo związane z urodzinami
- podawanie daty urodzin (np. Ich habe Geburtstag am vierten Mai)
- nazwy dni tygodnia
- zaproszenie na urodziny (podanie miejsca, daty, godziny oraz zaplanowanych atrakcji)
- odmiana czasownika können oraz budowanie zdań z tym czasownikiem.
- odpowiedź na pytania, np. Wann hat dein Vater Geburtstag? Wann hast du Geburtstag? Was machst du am Montag? Kannst du einkaufen? -są to przykladowe pytania.

Jeżeli któreś z zagadnień jest niejasne, czegoś nie rozumiecie i chcecie, żebym Wam to wyjaśniła możemy się połączyć dzisiaj na messengerze - będziemy łączyć się pojedyńczo, ponieważ każdy na pewno będzie miał inne pytania. Zaczniemy o godzinie 11.

Pozdrawiam 


