
F ü r m e i n

P o r t f o l i o

D o s s i e r

121



122

1. Mein Reiseführer

Wybierz miejsce (miasto lub miejscowość), do którego twoim zdaniem warto pojechać 
podczas ferii zimowych lub wakacji. Zaprojektuj stronę przewodnika turystycznego 
prezentujacą to miejsce. Uwzględnij następujące punkty:

● Podstawowe dane (nazwa, położenie, liczba mieszkańców)
● Czym można tam najlepiej dojechać i ile trwa podróż
● Obiekty w okolicy, które warto zwiedzić
● Możliwości spędzenia wolnego czasu

Wykonaj ilustracje do swojego przewodnika lub wklej zdjęcia.

 – T  r  a  u  m  o  r  t    

für  die   feri en !!! Habt ihr noch keine Idee  

für die  ferien?  

Wählt  !
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 auf einer Schallplatte

2.

B I U

empfangene E-Mails neue E-Mail schreiben

ausloggen

Napisz do koleżanki/kolegi e-mail, w którym pochwalisz się swoimi ostatnimi 
zakupami. Uwzględnij następujące informacje:

● co sobie kupiłaś/kupiłeś
● gdzie zrobiłaś/zrobiłeś zakupy
● ile pieniędzy wydałaś/wydałeś na zakupy i czy uważasz, że to jest mało czy dużo. 

Hi  ,
letztens habe ich mir tolle Sachen gekauft und ich möchte wissen, wie du sie findest. 

 
 

 

 
 
 

Schreib mir bitte, wie du diese Sachen findest.

Meine Einkäufe

☺
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3. Ich treibe gern Sport

Wklej zdjęcie przedstawiające ciebie jako sportowca i opisz swoje zainteresowania 
sportowe. Uwzględnij w opisie następujące informacje:

● Jaką dyscyplinę sportową uprawiasz i dlaczego?
● Z kim uprawiasz tę dyscyplinę sportu?
● W jakie dni tygodnia trenujesz?
● Jakie są twoje osiągnięcia?
● Czy miałaś/miałeś kiedyś kontuzję? Jeśli tak, co się wydarzyło?
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4. Hygienisch leben – ein Ratgeber

Uzupełnij tekst słowami z ramki. Następnie napisz własny miniporadnik dotyczący 
higienicznego trybu życia, wykorzystując informacje przedstawione na ilustracjach.

Wenn du hygienisch und gesund leben 
willst, musst du dich nach 4 Prinzipien 
richten:

1. pflege
2. pflege
3. Ordnung im 
4.  Essen

Zähne

Zimmer

gesundes

Zimmer

Körper
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5. Umweltschutz – eine Collage

Wykonaj kolaż. Wklej 5 zdjęć lub obrazków dotyczących ochrony środowiska,  
a następnie opisz na ich podstawie, jak ty dbasz o przyrodę.
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Meine Mutter – Vorname:    Alter:                
Beruf:
Mein Vater – Vorname:        Alter:                
Beruf:

ÜBER MEINE ELTERN

ICH UND  
MEINE ELTERN

ÜBER MEINE ELTERN

Vorname:                                     Alter:                         
Lieblingssendung(en): 
Lieblingsfilm(e):
Lieblingsmusik:
Traumberuf:

Hi! 

ÜBER MICH

6. Meine Eltern und ich

Zaprojektuj swoją stronę internetową. Uzupełnij informacje w podanych zakładkach  
i rozwiń ich treść.

gemeinsame Aktivitäten:
gemeinsame Lieblingsfilme:
gemeinsame Lieblingssendungen:
Gründe der Konflikte:

Ich und meine Eltern haben viele gemeinsame Interessen. 

Ab und zu streiten wir uns miteinander vor allem über 

 ICH UND  
MEINE ELTERN




