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Zajęcia w języku mniejszości narodowej – niemieckim 

 

 Hallo liebe Eltern! Drodzy rodzice, uprzejmie proszę o „popilotowanie” dzieci przez kartę pracy. Z 

góry uprzejmie dziękuję. Danke schön! 

 

Meine lieben Kinder! Hallo!   

1. Zaśpiewajcie na początek piosenkę na powitanie: ( tu link do piosenki 

https://youtu.be/xNBi6izk5dQ ) W miejsce Kinder, można kolejno wrzucić słówka, które 

znajdziecie poniżej w nawiasie) 

Guten Tag! Guten Tag! 

Sagen alle Kinder. 

Grosse Kinder, kleine Kinder 

Dicke Kinder, dünne Kinder 

( Kinder – dzieci, Mädchen ( czytaj – medchien) – dziewczynki, Jungs – chłopaki, Erwachsene ( czytaj 

Erwaksene)– dorośli, Frauen ( czytaj frałen)– kobiety, Männer ( czytaj mener) – mężczyźni, alle Leute 

( czytaj allle lojte)– wszyscy ludzie) 

 

2. W tym tygodniu poznamy nazwy figur geometrycznych. 

 

Der Kreis – czytaj krajs – okrąg 

Der Kreis hat keine Ecken ( czytaj eken). – Okrąg nie ma kątów ( rogów) 

Das Dreieck – czytaj draj ek – trójkąt 

Das Dreieck hat drei Ecken. ( trójkąt ma trzy kąty) 

Das Viereck lub das Quadrat – czytaj fier ek lub kwadrat z akcentem na ostatnią sylabę 

Das Viereeck hat vier Ecken. ( czworokąt ma cztery kąty) 

Das Oval – czytaj owal 

Das Oval hat keine Ecken. 

Das Rechteck – czytaj recht ek – prostokąt 

Das Rechteck hat vier Ecken. 

Der Stern – czytaj sztern – gwiazda 

Der Stern hat viele Kanten. – czytaj der sztern hat file kanten. – Gwiazda ma wiele ramion. 

https://youtu.be/xNBi6izk5dQ


Zobacz film, oto link do niego: 

https://youtu.be/iwDfmCwuxwE  

 

 

A teraz jeszcze posłuchaj piosenek o figurach geometrycznych: 

https://youtu.be/6taM6T7XyTc  

oraz  

https://youtu.be/HZtzpBkkP2Y  

I która z piosenek Wam się najbardziej podobała? 

Zapraszam jeszcze do wykonania karty pracy: 

Zamaluj czworokąty – rot ( czerwony), trójkąty – blau ( niebieski), okręgi – gelb ( żółty). 

 

 

Dziękuję rodzicom za pomoc 

A Wam kochane dzieci, życzę miłych chwil z niemieckim.:) 

 

Tschüß 

Frau Barbara B.  
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