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Thema: Wir fahren mit dem Auto./Jedziemy autem.

Kiedy pytamy o środek transportu, używamy słówka womit?= czym?

Kiedy ktoś zapyta: Womit fährst du nach Haus? - znaczy to – Czym jedziesz do domu?

W odpowiedzi, po odmienionym słowie „fahren” musi pojawić się słowo „mit”
Po słowie mit rodzajnik der/das zmienia się na DEM
                                              die zmienia się na DER (l. poj)
                                              die zmienia się na DEN + n do słowa (l.mn.)

Ich fahre mit dem (der) Bus.
Er fährt mit dem (das) Auto.
Wir fahren mit der (die) Straßenbahn. (l.poj.)   Wir fahren mit den (die) Straßenbahnen. (l.mn.)

Słowa „mit” używamy również, gdy posługujemy się jakimś narzędziem lub innym 
przedmiotem,
np.
Ich male mit dem Pinsel./Maluję pędzlem.
Das Fleisch isst man mit der Gabel und mit dem Messer./Mięso je się widelcem i nożem.

Podobna zmiana rodzajnika następuje również po przyimkach:
✔ aus – z, ze                 Ich gehe aus der (die) Schule./Idę ze szkoły.
✔ bei – u                       Er wohnt bei dem (der) Opa./On mieszka u dziadka.
✔ nach – po, do            Ich bin schon nach dem (der) Unterricht./Jestem po lekcji.

                                  Ich fahre nach Deutschland./Jadę do Niemiec. ( Kiedy używamy słowa 
                                  nach w znaczeniu do w połączeniu z nazwą miasta lub państwa, 
                                  najczęściej nie uzywamy rodzajnika);

✔ genüber – naprzeciwko Wir wohnen gegenüber dem (das Rathaus)

✔ seit – od (jakiegoś czasu) Ich bin zu Hause seit einem (ein) Jahr./Jestem w domu od roku.
✔ von – od (kogoś, czegoś) Das ist ein Geschenk von den (die) Großeltern.
✔ zu – do                       Wir fahren zu dem (der) Arzt./Jedziemy do lekarza

Aby utrwalić sobie ten temat bez większego wysiłku i zapamiętać słówka oraz ich użycie proponujęAby utrwalić sobie ten temat bez większego wysiłku i zapamiętać słówka oraz ich użycie proponuję
krótką piosenkę, która na pewno Wam w tym pomoże!krótką piosenkę, która na pewno Wam w tym pomoże!

https://www.youtube.com/watch?v=K3DAYClQmhkhttps://www.youtube.com/watch?v=K3DAYClQmhk  

Na koniec proszę o zrobienie ćwiczeń 1 – 4 na str.60 (zeszyt ćwiczeń)Na koniec proszę o zrobienie ćwiczeń 1 – 4 na str.60 (zeszyt ćwiczeń)
Proszę o odesłanie ich Proszę o odesłanie ich do 05.05.2020rdo 05.05.2020r. - zadanie obowiązkowe!. - zadanie obowiązkowe!

mój mail: mój mail: annamaziarz@psplubnianyannamaziarz@psplubniany,pl,pl

Pozdrawiam i życzę pięknej Majówki:)Pozdrawiam i życzę pięknej Majówki:)
A. MaziarzA. Maziarz

https://www.youtube.com/watch?v=K3DAYClQmhk
mailto:annamaziarz@psplubniany

