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1. Wo warst du in den
Sommerferien?
2. Ferien im Ausland
3. Auf dem Campingplatz
4. Wo wohnt ihr am liebsten?
5. Das war ein Erlebnis!

• Opisuję, dokąd, czym i z kim jeżdżę na wakacje oraz
jak je spędzam.
• Uzyskuję informacje na temat wakacji.
• Nazywam obiekty na campingu oraz sprzęt turystyczny.
• Porównuję miejsca wypoczynku i uzasadniam,
gdzie najchętniej mieszkam.
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Was ist los?
Warum darf ich nicht?
Das wollten wir nicht!
Keine Limo mehr an
Schulen
5. Gesund leben

• Nazywam części ciała.
• Podaję przyczynę zdarzeń, usprawiedliwiam się.
• Negocjuję, wyrażam zgodę lub brak zgody, proponuję kompromis
w typowych sytuacjach życia codziennego.
• Uzasadniam swoje zdanie.
• Opisuję wydarzenia z życia klasy.
• Nazywam problemy związane z odżywianiem się.
• Opisuję plany związane ze zmianą trybu życia.
• Opisuję zdrowy tryb życia.
• Porównuję swój tryb życia z innymi i udzielam porad na ten temat.

1. Sie hat ein ovales
Gesicht
2. Was für eine Kleidung
..
trä gst du am liebsten?
..
3. Wie gefä llt dir mein
neuer Rock?
4. Wie steht mir die Bluse?
5. Wo kaufst du am liebsten
ein?
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Opisuję wygląd osób.
Nazywam i opisuję ubrania.
Informuję, jakie ubrania mi się podobają.
Uzyskuję opinię innych osób o swoim ubiorze.
Oceniam czyjś ubiór.
Nazywam rodzaje sklepów.
Potrafię się porozumieć w sklepie z ubraniami.
Opisuję wady i zalety zakupów w centrum handlowym
oraz w sklepie internetowym.
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Schützt die Umwelt!
..
Sortiert Abfä lle!
Kauft mit Verstand ein!
Fahre mit der
Straßenbahn!
5. Mach mit!
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Nazywam elementy środowiska naturalnego.
Nazywam zagrożenia dla środowiska.
Opowiadam, jak można chronić środowisko.
Nazywam wady i zalety produktów w różnych opakowaniach.
Uzyskuję informacje na temat zachowań proekologicznych.
Opowiadam o akcji ekologicznej.

1. Kommunikation unter uns
2. Das Handy ist nützlich
3. Fernsehen und seine
Magie
4. Fernsehen macht den
..
Sport populä r
5. Presse

• Nazywam środki komunikacji międzyludzkiej.
• Opowiadam, jak wykorzystuję środki masowego przekazu,
i uzyskuję informację na ten temat od innych osób.
• Przytaczam wypowiedzi innych osób.
• Wyrażam swoją opinię na temat używania telefonów
komórkowych w szkole.
• Opowiadam, jakie audycje telewizyjne lubię, a jakich nie,
i uzyskuję informację na ten temat od innych osób.
• Nazywam dyscypliny i imprezy sportowe.
• Opowiadam, jaki środek masowego przekazu wykorzystuję
najchętniej, i uzasadniam swoje zdanie.
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• Nazywam kontynenty i ich mieszkańców.
• Nazywam kraj pochodzenia i zamieszkania.
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