
WOHIN FÄHRST DU IN URLAUB?  

(to tytuł nowego rozdziału – zapisujesz w zeszycie na kolorowo, bądź wykonujesz „trójkącik”                 

z kartki. Proszę przepisać notatkę do zeszytu. DZIĘKUJĘ) 
 

Lektion 

Thema: Wohin fährst du in Urlaub?  

Wohin fährst du in Urlaub? 

Dokąd jedziesz na wakacje/ wczasy? 
 

* w nowym rozdziale: określamy cele wakacyjnych podróży, opisujemy pogodę, nazywamy pory 

roku i miesiące 

* w tym temacie bierzemy pod lupę cele wakacyjnych podróży 

* otwórz podręcznik na str. 58 
 

1. Podręcznik str. 58 – wysłuchaj nagrania, a potem sam/a przeczytaj tekst 

a) in die Ferien – na ferie  

b) Wohin genau? – Dokąd dokładnie? 

c) Ich bleibe zu Hause, leider! Zostaję w domu, niestety! 

 

2. Cele wakacyjnych podróży: 

Ich fahre… - Jadę … 

a) ans Meer – nad morze 

b) an den Bodensee – nad Jezioro Bodeńskie 

c) an die Ostsee – nad Morze Bałtyckie 

an die Nordsee – nad Morze Północne 

d) nach Kreta – na Kretę 

nach Sylt – na Sylt 

* wyspy łączą się z przyimkiem „nach” 

e) ins Gebirge/ in die Berge – w góry 

in die Tatra 

in die Alpen 

in den Himalaya 

f) nach Warschau – do Warszawy 

nach Griechenland – do Grecji 

* podając nazwę wsi, miasta bądź państwa jako cel podróży, stosujemy przyimek „nach“ 

ALE  

in die Schweiz/ Türkei/ USA – do Szwajcarii/ Turcji/ Stanów Zjednoczonych 
 

3. Pytania – odpowiedzi  

a) Wohin fährst du in Urlaub? 

Ich fahre an die Ostsee. 

b) Wohin fährst du in Urlaub? 

Ich bleibe zu Hause. Leider 
 

4. Słówka: 

wunderbar – wspaniale  

schön – pięknie 

schade – szkoda 

hart – cięzkie, przykre 

Es tut mir Leid. – Przykro mi.  

 



Praca z zeszytem ćwiczeń. Otwórz zeszyt ćwiczeń i wykonaj proszę: 

- zad. 1 str. 75 oraz 

- zad. 3 str. 76. 

 

Na końcu notatki znajdziesz odpowiedzi do samokontroli. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ODPOWIEDZI do samokontroli: 

 

ZAD. 1 

1.B  

2.C  

3.B  

4.B  

5.A  

6.C  

7.B  

8.C 

 

 

ZAD. 3 

1. ins  

2. ans  

3. an den  

4. nach  

5. nach  

6. in die  

7. in die  

8. in die  

9. nach  

10. an die 


