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die Stunde  – realizowane 2 godziny
Thema : Ich habe Bauchschmerzen.- Mam bóle brzucha   /   Ü  bungen – ćw.

Körperteile – części ciała
der Kopf - głowa
der Hals – szyja, gardlo
der Rücken - plecy
der Mund - usta
der Arm, – e  - ramię
der Bauch - brzuch
der Finger , - - palec u ręki
der Zeh,-e – palec u nogi 
der Fuß, die Füße – stopa, stopy
das Auge, -n – oko
das Ohr,- en – ucho
das Bein, - e – noga
das Knie,- - kolano
die Nase – nos
die Brust – klatka piersiowa
die Hand, die Hände – ręka
dalsze słownictwo:
krank (chory)  #  gesund (zdrowy)
erkältet – przeziębiony
zum Arzt gehen – iść do lekarza
Schnupfen – katar
Husten – kaszel
husten – kaszleć
Fieber - gorączka
hohe Temperatur – wysoka temperatura
Was fehlt dir? = Was hast du denn? - Co ci dolega?, Co ci jest?
Was tut dir weh ? - Co cię boli? (osoba,którą pytamy jest w Dativie)
Was tut Ihnen weh? - Co panią/pana boli?
Można odpowiedzieć na dwa sposoby:

1) Mein / Meine …......(część ciała) tut / tun mir weh.
                                   (cały czas osoba jest w Dativie)
np. Mein Kopf tut mir weh. - głowa mnie boli
      Meine Ohren tun mir weh. - uszy mnie bolą
      Sein Bauch tut ihm weh. - brzuch go boli
      Ihr Hals tut ihr weh. - gardło ją boli

2) Ich habe   …....(część ciała) + schmerzen. (jeden rzeczownik)
np. Ich habe Kopfschmerzen. – Mam ból głowy.
      Er hat Bauchschmerzen. - On ma ból brzucha.
      Sie hat Halsschmerzen. - Ona ma ból gardła.



Ćwiczenie – Übung :
Połącz dolegliwość z objawami!
1) Kopfschmerzen                                    A) nicht laufen
2) Rückenschmerzen                               B) nicht essen
3) Bauchscmerzen                                   C) nicht laufen

Następnie wykonujemy ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na str.46-47: 
ćwiczenia: 1,2,4,5,6.
Uczniowie o numerze 7,10,11,15,18, 21 robią zdjęcia wykonanych ćwiczeń
i przesyłają je do mnie na adres :  monikastrzeszynska@gmail.com najpóźniej do 
czwarku – 23 kwietnia.
Zachęcam do ćwiczeń na Quizlet – nowy zestaw „Körperteile – części ciała”, 
gdzie można ćwiczyć również wymowę nowego słownictwa z lektorem. Będę 
stawiała bardzo dobre oceny dla najbardziej aktywnych.
Miłej pracy!
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