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1 Freizeit

1 Nicht schlafen!

	 Cele	 lekcji:	 Uczniowie	 opowiadają	 o	 swoim	 hobby	
i  hobby	 innych.	 Poznają	 czasowniki	 nieregularne	
z wymianą	samogłoski	a / ä oraz e / i(e).

 Rozgrzewka	 językowa: Nauczyciel zapisuje na tablicy 
hasło: Freizeit. Uczniowie podają związane z nim skoja-
rzenia.

 Zadanie szczególnie polecane dla grup, które rozpoczy-
nają naukę z kursem Infos od części 1B. Uczniowie zbie-
rają skojarzenia z tematem Freizeit. Najpierw zapisują 
swoje skojarzenia w parach, następnie wszystkie notatki 
zostają przedstawione na forum klasy.

 A Zadanie jest wprowadzeniem do tekstu czytanego 
w zadaniu 3.

 B Zadanie na globalne zrozumienie tekstu. Uczniowie 
czytają tekst, koncentrując się jedynie na znalezieniu in-
formacji określonej w poleceniu.

 A Uczniowie podkreślają formy odmiany czasowników: 
fahren, schlafen, treffen, sehen i lesen w tekście w zada-
niu 2. Uzupełniają tabelę znalezionymi formami czasow-
ników, następnie samodzielnie uzupełniają brakujące 
formy. Warto poprosić uczniów o samodzielne sformuło-
wanie reguły odmiany czasowników nieregularnych.

 AB 1 Zadanie do wykonania w klasie.

 AB 2 Zadanie do wykonania jako praca domowa.

 B Uczniowie wykonują zadanie zgodnie z poleceniem.

 Uczniowie pracują w parach. Na zmianę formułują pyta-
nia i odpowiadają na nie.

 AB 3, AB 4 Zadania do wykonania jako praca domowa.

 Materiały	uzupełniające: 1.1 Schnappen

 Przed odpowiedzią na pytanie zadane w poleceniu warto 
wykonać zadanie 5. w części ćwiczeń. Zbiera ono infor-
macje dotyczące hobby Sebastiana. Uczniowie powinni 
uzasadnić swoje opinie.

 Materiały	uzupełniające: 1.2	Würfelspiel

 AB 5 Zadanie do wykonania w klasie.

 AB 6 Zadania do wykonania jako praca domowa.

	 Grammatik:

 Odmiana czasowników nieregularnych AB, str. 96

2 Coole Hobbys

	 Cele	 lekcji:	 Uczniowie	 poznają	 nazwy	 aktywności	
w czasie	wolnym	i	rozmawiają	o	formach	spędzania	
wolnego	czasu.

 Rozgrzewka	 językowa: Nauczyciel zapisuje na tablicy 
temat lekcji: Coole Hobbys. Prosi o podanie synonimów 
słowa cool. Następnie o wymienienie nazw hobby, które 
uważają za „cool”.

 A Uczniowie słuchają tekstów oraz zaznaczają pasujące 
osoby.

 B Zadanie określa hobby osób, o których jest mowa w za-
daniu. Może być istotne dla uczniów, którym nazwy tych 
hobby nie są znane. Warto zadać następujące pytania:

 Kennt ihr die Freizeitaktivitäten? 
Kennt ihr Personen, die solche Hobbys haben? 
Was wisst ihr über die Hobbys?

 Uczniowie słuchają tekstów i zaznaczają odpowiednie 
uzupełnienia zdań.

 Zadanie zbiera słownictwo do tematu aktywności w cza-
sie wolnym. Uczniowie zaznaczają zwroty odpowiednie 
dla osób z tekstu w zadaniu 2. Następnie w parach opo-
wiadają o ich aktywnościach.

	 Materiały	uzupełniające:	 1.3	Domino

 AB 1, AB 2, AB 3 Zadania do wykonania jako praca do-
mowa.

 Uczniowie w trzy-, czteroosobowych grupach zapisują 
pytania. Następnie grupy zadają sobie pytania i odpo-
wiadają na nie. Za każde zadane pytanie oraz za każdą 
poprawną odpowiedź na pytanie grupy przeciwnej 
– grupy otrzymują po jednym punkcie. Która grupa ze-
brała najwięcej punktów?

 Uczniowie w parach przygotowują wywiad z osobą ze 
zdjęcia. Następnie prezentują wywiady na forum klasy.

	 Materiały	uzupełniające:	 1.4	Raten

 AB 4, AB 5 Zadania do wykonania jako praca domowa.

 Zadanie	dodatkowe. Warto wykonać je z całą klasą. Po-
zwala na wypowiedź na temat aktywności w wolnym 
czasie samych uczniów.

 AB 6, AB 7 Zadanie do wykonania jako praca domowa.

 Zadanie dodatkowe dla grup kontynuujących naukę 
języka niemieckiego z gimnazjum. Powtórzenie Perfekt.

 1.5	Satzrekonstruktion
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1 Freizeit

3 Sport treiben

	 Cele	 lekcji:	 Uczniowie	 poznają	 nazwy	 aktywności	
i sprzętów	sportowych	oraz	rozmawiają	o	rodzajach	
sportów,	które	uprawiają.

 Rozgrzewka	językowa: Nauczyciel zadaje pytania:

 Treibst du gern Sport? 
Wie oft treibst du Sport?

 A Wprowadzenie/Powtórzenie nazw aktywności sporto-
wych. Uczniowie przyporządkowują nazwy aktywności 
sportowych do zdjęć.

 B Uczniowie słuchają reklamy i identyfikują dyscypliny 
sportowe, o jakich jest w niej mowa. Dyscypliny przeka-
zywane są przy pomocy złożeń typu: Tennisstunden, Se-
gelbootmodelle, Schwimmstunde, Fußballfans, Fußball-
spieler, Basketballspieler, Basketballstar. Warto wysłu-
chać reklamy jeszcze raz i poprosić uczniów o zanotowanie 
tych złożeń.

 AB 1, AB 2 Zadania do wykonania jako praca domowa.

 Zadanie zwraca uwagę na użycie nazw dyscyplin sporto-
wych w połączeniach z czasownikami. Uczniowie pracu-
ją w parach i przeprowadzają rozmowy zgodnie z pole-
ceniem.

 Wprowadzenie nazw sprzętu sportowego. Jeżeli ucznio-
wie nie znają nazw sprzętów, identyfikują je na podsta-
wie dyscyplin sportowych. Na zakończenie odnajdują 
znaczenie wszystkich podanych nazw sprzętów.

 Materiały	uzupełniające: 1.6	Memory

 AB 3 Zadania do wykonania jako praca domowa.

 Uczniowie słuchają audycji i notują sprzęty, jakie zostają 
w niej podane. Następnie wypisują dyscypliny sportowe, 
przy których są one niezbędne. O ile odpowiedzi: das 
Fahrrad oraz die Schibrille, pozwalają na uzyskanie jed-
noznacznych odpowiedzi, o tyle odpowiedź der Ball, 
daje możliwość wymienienia większej ilości odpowiedzi. 
Należy uznać wszystkie dyscypliny sportowe, do których 
uprawiania niezbędna jest piłka. Należy nawet zachęcić 
uczniów do podania wszystkich możliwych dyscyplin 
sportowych związanych z wymienionymi w audycji 
sprzętami.

 Uczniowie przeprowadzają rozmowy według podanego 
schematu.

 Materiały	uzupełniające: 1.7	Zuordnung

 AB 4 Zadanie do wykonania jako praca domowa.

4 Kaufe billig!

	 Cele	lekcji:	Uczniowie	sprzedają	i	kupują	sprzęt	sporto-
wy	 w	 języku	 niemieckim	 oraz	 piszą	 ogłoszenie	
o sprzedaży/kupnie.	Poznają	zaimki	osobowe	w bier-
niku	(Akkusativ)	dla	3.	os.	lp.	i	lm.

 Rozgrzewka	językowa: Nauczyciel zadaje pytania:

 Welche Wintersportarten magst du? 
Welche Sommersportarten magst du? 
Magst du Gruppenspiele? Welche?

 Uczniowie znajdują adresatów ogłoszeń. Podczas weryfi-
kacji poprawności rozwiązania uczniowie powinni uza-
sadnić swój wybór.

 A Nauczyciel zapisuje na tablicy:

 Anzeige A: der Tennisschläger 
Anzeige B: die Handschuhe 
Anzeige C: die Badekappe 
Anzeige D: das Fahrrad

 Nauczyciel podkreśla rodzajniki i prosi o podanie zaim-
ków osobowych w mianowniku (Nominativ). Prosi o do-
kończenie zdań:

 Ich habe … . 
Ich möchte … haben. 
Ich kaufe … . 
Ich verkaufe … .

 Uczniowie czytają teksty jeszcze raz i podkreślają zaimki 
osobowe w bierniku (Akkusativ). Następnie uzupełniają 
tabelę.

 AB 1 Zadanie do wykonania w klasie.

 B Uczniowie wykonują zadania zgodnie z poleceniem.

 AB 2, AB 3, AB 4 Zadania do wykonania jako praca do-
mowa.

 Uczniowie wybierają sprzęt sportowy i uzupełniają ogło-
szenie. Ogłoszenia mogą zostać zapisane na większych 
kartkach i powieszone na tablicy korkowej w klasie. Na-
stępnie uczniowie czytają ogłoszenia i każdy wybiera jed-
no pasujące dla siebie. Uzasadniają wybór ogłoszeń na 
forum klasy.

 AB 5 Zadanie do wykonania jako praca domowa.

 Materiały	uzupełniające: 1.8	Quartett

 Uczniowie wykonują zadania zgodnie z poleceniem.

 Przed przystąpieniem do wykonania zadania. Warto po-
prosić uczniów o sformułowanie w parach pytań, jakie 
mogą zadać osobie sprzedającej używany sprzęt sporto-
wy. Następnie wybierają jedno ogłoszenie (A-D) i przygo-
towują się do przeprowadzenia rozmów. Uczniowie 
przedstawiają dialogi na forum klasy.

 Zadanie	dodatkowe.	Warto zlecić napisanie ogłoszenia 
całej klasie, nie tylko osobom przygotowującym się do 
matury. Należy podkreślić, że w ogłoszeniu należy od-
nieść się do wszystkich punktów zawartych w poleceniu.

 AB 6 Zadanie do wykonania jako praca domowa.

	 Grammatik:

 Odmiana zaimków osobowych AB, str. 91
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5 Musik machen

	 Cele	 lekcji:	Uczniowie	poznają	nazwy	sprzętów	mu-
zycznych	oraz	uczą	 się	 tworzyć	 zdania	bezosobowe	
z zaimkiem	man.

 Rozgrzewka	językowa: Nauczyciel zadaje pytania:

 Hörst du gern Musik? 
Was ist deine Lieblingsband?

 Wprowadzenie nazw instrumentów muzycznych. Jakie 
instrumenty uczniowie jeszcze znają? Praca ze słownika-
mi. Uczniowie wyszukują nazw instrumentów, których 
nie znaleźli na rysunkach.

 AB 1 Zadanie do wykonania jako praca domowa.

 Uczniowie wykonują zadania zgodnie z poleceniem. 
Warto poprosić uczniów o zmianę partnerów, zadanie 
pytań i udzielenie odpowiedzi jeszcze raz.

 AB 2, AB 3, AB 4 AB 5, AB 6 Zadania do wykonania jako 
praca domowa.

 Uczniowie czytają tekst i wykonują zadanie zgodnie 
z poleceniem. Podczas weryfikacji poprawności rozwią-
zania, uczniowie podają zdania właściwe w przypadku 
zdań niegodnych z tekstem. Warto zadać dodatkowe py-
tania:

 Kennt ihr Beatboxing? 
Hört ihr Beatboxing gern? 
Welche Beatboxer kennt ihr?

 A Wprowadzenie zaimka bezosobowego man. Uczniowie 
czytają tekst i uzupełniają tabelę. Sami formułują regułę 
na forum klasy.

 AB 7 Zadanie do wykonania w klasie.

 AB	8 Zadanie do wykonania jako praca domowa.

 B Uczniowie uzupełniają zdania czasownikami w odpo-
wiedniej formie.

 Uczniowie wykonują zadanie zgodnie z poleceniem.

 AB 9 Zadanie do wykonania jako praca domowa.

6 Musik hören

	 Cele	 lekcji:	 Uczniowie	 poznają	 przymiotniki	 służące	
wyrażaniu	opinii.	Opowiadają	o	upodobaniach	mu-
zycznych	i	wyrażają	opinię	na	temat	muzyki.

 Rozgrzewka	językowa:

 A Nauczyciel prosi o zwrócenie uwagi na płytę CD na 
górze strony 11 i zadaje pytania:

 Welche Musik hörst du gern? Welche Musik horst du 
nicht gern?

 B Nauczyciel przygotowuje płytę z kilkusekundowymi 
nagraniami różnych kierunków muzycznych. Uczniowie 
słuchają nagrania i podają ich nazwy.

 Wprowadzenie/Zebranie przymiotników służących wyra-
żaniu opinii. Uczniowie powinni zostać zachęceni do po-
danie dalszych określeń. Następnie zadają sobie w  pa-
rach pytania dotyczące różnych kierunków muzyki 
i udzielają odpowiedzi.

 Materiały	uzupełniające: 1.9 Wechselspiel

 AB 1 Zadanie do wykonania jako praca domowa.

 A Uczniowie słuchają tylko pierwszej części audycji. Do-
piero po wysłuchaniu jej uzupełniają zdania.

 AB 2, AB 3 Zadania do wykonania jako praca domowa.

 B Uczniowie słuchają audycji i wpisują przymiotniki do 
odpowiednich rubryk w tabeli. Następnie porównują 
swoje notatki w parach.

 Zebranie słownictwa na temat muzyki i utrwalenie go 
w kontekście wywiadu. Uczniowie najpierw robią notatki 
dotyczące ich samych, następnie uzyskują informacje od 
swoich koleżanek/kolegów.

 AB 4 Zadanie do wykonania jako praca domowa.

 Uczniowie czytają listę zespołów niemieckich. Nauczyciel 
zadaje pytania:

 Welche Musikband kennt ihr? 
Welche Musikband hört ihr gern?

 Zadanie z wykorzystaniem Internetu. Należy zaznaczyć, 
że  uczniowie mogą korzystać z informacji na stronach 
w  dowolnym języku. Uczniowie zapisują odpowiedzi 
w języku niemieckim. Odpowiedzi zostają zweryfikowa-
ne na forum klasy.

 Jeżeli w sali lekcyjnej jest utrudniony dostęp do Internetu 
– należy zadać to zadanie jako pracę domową i wyniki 
zweryfikować na forum klasy na następnej lekcji.

 AB 5 Zadanie do wykonania jako praca domowa.

 Uczniowie wykonują zadanie zgodnie z poleceniem.

 Zadanie	dodatkowe.	Zaleca się wykonanie tego zadanie 
z całą klasą. Umożliwia uczniom swobodną wypowiedź 
na temat własnych upodobań muzycznych. Należy zwró-
cić uwagę, aby każdy z uczniów podczas wykonywania 
zadania miał możliwość zadawać pytania i udzielać od-
powiedzi.

1 Freizeit
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Instrukcje

1.1 Schnappen
Gra w grupach trzyosobowych.

Każda grupa dostaje zestaw kart w dwóch kolorach, 
np. zaimki osobowe w kolorze niebieskim, a czasowniki 
w czerwonym. Jedna osoba w grupie jest sędzią, a po-
zostałe dwie to przeciwnicy. Jeden z nich dostaje karty 
niebieskie, a drugi – czerwone. Tasują swoje karty i kła-
dą przed sobą tak, aby napis był niewidoczny. Na znak 
sędziego (np. Start!) wykładają na środek i odkrywają po 
jednej karcie. Jeżeli karty pasują do siebie, szybszy gracz 
mówi Schnapp! i zabiera pasującą do siebie parę kart. 
W  przypadku pomyłki karty wracają do swoich zesta-
wów. Sędzia rozsądza, czy pary zostały poprawnie roz-
poznane, mówiąc Das passt lub Das passt nicht. Wygry-
wa ten z uczniów, który zbierze największą liczbę kart. 

Po pierwszej rundzie następuje zamiana ról.

Odmiana czasowników umieszczonych na szarym tle 
wprowadzona jest w książce ćwiczeń i od decyzji na-
uczyciela zależy, czy na danym etapie zechce użyć ich 
w grze.

1.2 Würfelspiel
Gra w grupach dwu-, czteroosobowych.

Uczniowie dostają skopiowaną planszę, pionki i kostkę 
do gry. 

Faza wstępna. Uczniowie w grupach wspólnie wyszuku-
ją na planszy czasowniki mocne i zaznaczają je jednym 
lub kilkoma kolorami – zależnie od ich zaawansowania 
(np. oboczność e/i na czerwono, a/ä na żółto i e/ie na 
pomarańczowo).

Rozpoczynając od pola START, po kolei, gracze rzucają 
kostką i przemieszczają się. Stawiając pionek na danym 
polu, mają za zadanie powiedzieć formę czasownika 
właściwą dla danej osoby.

Od liczby wyrzuconych oczek zależy liczba pól, o które 
należy przesunąć pionek i osoba czasownika, którą mają 
podać (patrz informacja na planszy). Wygrywa ten, kto 
pierwszy dotrze do mety.

1.3 Domino
Gra w grupach dwu-, trzyosobowych.

Wyjęte elementy są mieszane i rozdzielane między 
uczniów, a oni dopasowują je do siebie. Wygrywa ten, 
kto jako pierwszy pozbędzie się swoich elementów lub 
ten, któremu pozostanie ich najmniej. Jeżeli zdarzy 
się tak, że nie ma możliwości dołożenia fragmentu po 
żadnej stronie leżących już na stole „kostek” domina, 
uczniowie ponownie mogą zmieszać je i wspólnie ułożyć 
zamknięty krąg dopasowanych wyrażeń.

1.4 Raten
Praca w parach lub grupach trzyosobowych, a następnie 
współzawodnictwo grup na forum.

Nauczyciel prezentuje uczniom zagadkę:

Was für ein Platz ist das?
Man treibt dort Sport.
Man trägt eine Badekappe.
Man schwimmt.

Następnie uczniowie w grupach mają sami tworzyć po-
dobnie sformułowane zagadki do wylosowanych wycię-
tych z materiałów do kopiowania słów. Do pomocy mają 
podany na kopiach lub na rzutniku wybór czasowników 
i wyrażeń. Gotowe zagadki prezentowane są na forum, 
a pozostali uczniowie zgadują, jakie miejsca zostały opi-
sane. Nauczyciel przyznaje zgadującym grupom punkty.

1.5 Satzrekonstruktion
Praca w parach.

Z wyciętych fragmentów uczniowie tworzą zdania 
i przyklejają je na kartkę formatu A4. Następnie grupy 
porównują swoje zdania.

1.6 Memory
Gra dla grup dwu-, trzyosobowych.

Uczniowie otrzymują komplet kart wyciętych z kopii i ta-
sują je. W fazie wstępnej dopasowują do siebie pary wy-
razów: dyscyplina sportowa i pasujący do niej przyrząd. 

Następnie ponownie tasują karty i układają w kwadrat lub 
prostokąt, tak aby tekst był niewidoczny. Jeden z uczniów 
odsłania dowolną parę kart, odczytuje je na głos i spraw-
dza, czy do siebie pasują. Jeżeli nie – mówi Das passt 
nicht, odkłada karty z powrotem, a kolejne dwie karty 
odkrywa kolejny gracz. Jeśli karty pasują, mówi Das passt 
i zabiera odkryte karty, przysługuje mu też dodatkowa 
kolejka, zanim następny gracz przystąpi do gry.

Gra kończy się, kiedy wszystkie karty zostaną zebrane. 
Wygrywa ten, kto zgromadzi najwięcej par.

1.7 Zuordnung
Według swojego uznania uczniowie wpisują dyscypliny 
sportowe do podanych w diagramie kategorii. Z pomocą 
nauczyciela mogą też wpisywać nowe, nie wprowadzo-
ne dotąd dyscypliny sportowe.

Po wypełnieniu diagramu omawiają w parach, jak wy-
pełnili diagram, używając widocznych na dole kopii sfor-
mułowań.

1.8 Quartett
Gra dla grup czteroosobowych.

Grupa otrzymuje 4 komplety kart wyciętych z kopii. 
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Instrukcje

Wszystkie karty tasuje się i rozdaje wszystkim graczom 
tak, aby każdy z nich miał po cztery karty. 

Zadaniem graczy jest zgromadzenie czterech kart z jed-
nego kompletu oznaczonego cyframi od 1 do 4. Jakie 
karty należą do kompletu, wskazują słowa umieszczone 
małym drukiem w lewym górnym rogu kart.

Każdy z graczy sprawdza, jakich kart brakuje mu do 
kompletu, a następnie stara się uzyskać brakujące karty 
od pozostałych graczy. Robi to, zadając wybranemu gra-
czowi pytanie, np. Hast du einen Ball?. Jeżeli gracz nie 
ma karty z wydrukowanym dużym słowem Ball, odpo-
wiada przecząco Nein. Ich habe keinen Ball i zadaje na-
stępne pytanie kolejnemu graczowi. Jeżeli gracz posiada 
kartę Ball, musi odpowiedzieć twierdząco: Ja. Ich habe 
einen Ball. Wtedy pytający formułuje prośbę Schenkst 
du ihn mir bitte?, a posiadacz karty przekazuje mu ją, 
mówiąc Bitte, hier ist er.

Wygrywa ten, kto jako pierwszy zgromadzi komplet 
kart.

Szczególnie ważne jest poprawne użycie zaimków oso-
bowych w bierniku i mianowniku. Schemat dialogu po-
winien być cały czas widoczny dla uczniów na tablicy, na 
rzutniku lub na rozdanych kopiach:

Hast du einen / eine / ein …?
Nein. Ich habe keinen / keine / kein / keine … 
Ja. Ich habe einen / eine / ein / …
Schenkst du ihn / sie / es / sie mir bitte?
Bitte, hier ist er / sie / es / Bitte hier sind sie.
Danke.

1.9 Wechselspiel
Praca w parach.

Każdy z uczniów otrzymuje jeden diagram, w którym 
brakuje połowy informacji, znajdującej się w diagramie 
jego partnera, ma też wpisać informacje odnoszące się 
do niego samego. Nie pokazując sobie kartek, ucznowie 
zadają sobie nawzajem pytania i notują otrzymane od 
partnera informacje, używając umieszczonych na kopii 
wzorów pytań i odpowiedzi.

2.1 Puzzle
Praca indywidualna lub w grupach do trzech osób.

Uczniowie układają puzzle składające się z dziewięciu 
elementów, tak aby utworzyły one kwadrat, a stykają-
ce się ściankami przedrostki i czasowniki pasowały do 
siebie.

2.2 Lückendiktat
Praca indywidualna.

Uczeń uzupełnia brakujące w dialogu pytania.

2.3 Tagesablauf
Praca indywidualna. Na podstawie umieszczonych na 
kopii schematów zdań uczniowie przygotowują relację 
z przebiegu wczorajszego dnia. Wykorzystują tylko wy-
brane zdania, odpowiadające temu, co faktycznie po-
przedniego dnia robili.

2.4 Kartenspiel
Gra dla grup trzyosobowych 

Zestaw kart widoczny na kopii należy wyciąć i rozdać 
każdej grupie uczniów po jednym. Uczniowie w grupach 
tasują karty i rozdają każdemu graczowi po 4 karty. Za-
daniem gracza jest ułożyć zdanie składające się z trzech 
elementów.

Jeżeli uczeń ze swoich kart nie może utworzyć popraw-
nego i sensownego zdania, odkłada jedną kartę na śro-
dek stołu i dobiera jedną kartę ze środka, potem kolejka 
przechodzi do następnego gracza. Kiedy tylko jednemu 
z uczestników uda się skompletować zdanie, wykłada 
je na stół, pokazując grupie i głośno odczytując zdanie. 
Następnie dobiera kolejne trzy karty i gra dalej.

Gra kończy się po upływie 10-15 minut. Wygrywa ten, 
komu uda się ułożyć najwięcej poprawnych zdań.

2.5 Kreuzworträtsel
Uczniowie rozwiązują krzyżówkę.

2.6 Dialogimprovisation
Praca w parach.

Każdy z uczniów dostaje jeden zestaw wyciętych kartek 
(A lub B) z wyrażeniami, których musi użyć, prowadząc 
dialog. Użyte kartki odkłada na bok. Następnie ucznio-
wie zamieniają się zestawami kartek.

2.7 Würfelspiel
Gra w grupach dwu-, czteroosobowych.

Uczniowie dostają skopiowaną planszę, pionki i kostkę 
do gry. 

Zaczynając od pola START gracze, po kolei, rzucają kost-
ką i przemieszczają się po planszy. Stawiając pionek na 
danym polu, mają za zadanie powiedzieć formę czasow-
nika właściwą dla danej osoby i ułożyć z nią zdanie.

Od liczby wyrzuconych oczek zależy liczba pól, o które 
należy przesunąć pionek, i osoba czasownika, którą na-
leży podać (patrz informacja na planszy). Wygrywa ten, 
kto pierwszy dotrze do mety.
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1.1 Schnappen

ich fahre ihr schlaft du siehst

du fährst sie schlafen er sieht

er fährt du triffst ihr seht

wir fahren er trifft sie sehen

ihr fahrt ihr trefft ich lese

Sie fahren wir treffen Sie lesen

du schläfst ich lese ihr lest

er schläft du liest er liest

ich nehme ihr nehmt er trägt

du nimmst Sie nehmen wir tragen

er nimmt du trägst ihr tragt
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1.2 Würfelspiel

nehmen schreiben schwimmen lesen fragen vergessen lieben

schlafen treffen

sehen lieben machen halten tragen

spielen laufen helfen sterben

fahren sterben kaufen waschen

erzählen tragen laden werfen

gehen vergessen gehen sprechen

gefallen nehmen erzählen essen

schlafen schlafen sprechen fangen

werfen schreiben fragen treffen

geben fragen essen fahren

sprechen vergessen schlafen sprechen

fahren waschen waschen geben

Start sehen lesen werfen

spielen fangen schlafen

fahren laufen gefallen

laufen werfen erzählen

stehlen sprechen gehen

schreiben Ziel lassen

machen laden

lieben wachsen halten helfen kaufen

ich

du

er

wir

ihr

sie
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1.3 Domino
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1.4 Raten

Hilfswortschatz: Musik hören in den Internetforen sprechen
nicht laut sprechen singen

schwimmen sich langweilen Filme sehen
Kaffee trinken sich erholen Popcorn essen
Freunde treffen Bücher lesen Gäste bedienen
Kuchen essen Zeitungen lesen Speisen servieren
bestellen Computerspiele spielen unterrichten
lernen Aerobic machen schlafen
Projekte machen Schach spielen ein Zimmer suchen
Aufgaben lösen laufen fahren
Übungen machen Tiere sehen stehen
am Computer arbeiten spazieren sich setzen
diskutieren mit Kindern gehen trainieren
Fragen stellen ein Fußballspiel sehen Sport treiben
Noten bekommen Bilder sehen eine Badekappe tragen
tanzen Karten kaufen
schreiben den Körper fit halten

Café Stadion

Schule Galerie

Schwimmbad Park

Party Kino

Philharmonie Hotel

Bibliothek Bus

Fitnessstudio Sprachkurs

Zoo Internetcafé
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1.5 Satzrekonstruktion

Nils hat sich mit Freunden getroffen.

Sie haben einen Film gesehen.

Ihr habt Bücher gelesen.

Du hast Tango getanzt.

Wir haben im Internetforum gesprochen.

Ich habe Computer gespielt.

Jan und Lena sind 10 km gelaufen.

Michael hat im Internet gesurft.

Nina hat Hausaufgaben gemacht.

Wir sind ins Kino gegangen.

Ich habe Musik gehört.

Hast du Judo trainiert?

Habt ihr Spaghetti gekocht?

Ich und Mark haben die Natur fotografiert.
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1.6 Memory

Volleyball spielen der Ball Tennis spielen der Schläger

Rad fahren das Fahrrad segeln das Segelboot

surfen das Brett schwimmen die Badekappe

Ski laufen die Schneebrille Schlittschuh laufen die Schlittschuhe

Basketball spielen der Ball Tischtennis spielen der Schläger
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1.7 Zuordnung

Basketball • Schwimmen • Schlittschuh laufen • Rad fahren • Tennis • 
Ski laufen • Segeln • Fußball • Reiten • Surfen • Judo • Volleyball • 

Snowboard • Aerobic • Tischtennis • Handball • Schach •  
Inlineskates • Hockey • Golf • Boxen • Laufen • Kickboxen • …

Ergänze.  Welche Sportart findest du ______________ ?

dumm gefährlich

nur für Männer

teuer

entspannend

schön

spannend, aber
nur im Fernsehen

nichts für mich

anstrengend

 ù … finde ich dumm / gefährlich / teuer / entspannend / schön / anstrengend. Und du?
 ù … ist nur für Männer / spannend, aber nur im Fernsehen / nichts für mich. Und was denkst du?

 2 Ja, ich denke  … ist nur für Männer.
 2 Nein, ich denke  … ist auch für Frauen.
 2 Keine Ahnung.
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1.8 Quartett

der Ball
das Fahrrad
die Skibrille
die Schlittschuhe

1
der Ball

der Ball
das Fahrrad
die Skibrille
die Schlittschuhe

1
das Fahrrad

der Ball
das Fahrrad
die Skibrille
die Schlittschuhe

1
die Skibrille

der Ball
das Fahrrad
die Skibrille
die Schlittschuhe

1
die 
Schlittschuhe

der Computer
das Computerspiel
die Anweisung
die CDs

2
der 
Computer

der Computer
das Computerspiel
die Anweisung
die CDs 

2
das 
Computerspiel

der Computer
das Computerspiel
die Anweisung
die CDs

2
die 
Instruktion

der Computer
das Computerspiel
die Anweisung
die CDs

2
die CDs

der Tennisschläger
das Surfbrett
die Badekappe
die Inlineskates

3
die 
Tennisschläger

der Tennisschläger
das Surfbrett
die Badekappe
die Inlineskates

3
das 
Surfbrett

der Tennisschläger
das Surfbrett
die Badekappe
die Inlineskates

3
die 
Badekappe

der Tennisschläger
das Surfbrett
die Badekappe
die Inlineskates

3
die 
Inlineskates

der Film
die Kamera
das Teleskop
die Fotos

4
der Film

der Film
die Kamera
das Teleskop
die Fotos

4
die Kamera

der Film
die Kamera
das Teleskop
die Fotos

4
das Teleskop

der Film
die Kamera
das Teleskop
die Fotos

4
die Fotos
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1.9 Wechselspiel

Person A

Ricarda Ben Max ich mein Partner

Techno schrecklich _______________
nicht 

besonders
_______________ _______________

klassische Musik _______________ langweilig _______________ _______________ _______________

Jazz altmodisch _______________ depressiv _______________ _______________

Hip-Hop _______________ prima _______________ _______________ _______________

Country interessant _______________ kitschig _______________ _______________

Volksmusik _______________ kitschig _______________ _______________ _______________

… _______________ _______________ _______________ _______________ _______________

… _______________ _______________ _______________ _______________ _______________

Person B

Ricarda Ben Max ich mein Partner

Techno _______________ toll _______________ _______________ _______________

klassische Musik monoton _______________ prima _______________ _______________

Jazz _______________ schrecklich _______________ _______________ _______________

Hip-Hop so lala _______________ monoton _______________ _______________

Country _______________ katastrophal _______________ _______________ _______________

Volksmusik klasse _______________ banal _______________ _______________

… _______________ _______________ _______________ _______________ _______________

… _______________ _______________ _______________ _______________ _______________
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