Dzień dobry!
Czy pamiętają Państwo, o jakich krajach rozmawialiśmy na zajęciach w
ośrodku? W jakim kraju jest wieża Eiffla, a w jakim Koloseum?
Dziś dowiemy się czegoś o kraju, który znajduje się tuż obok Polski. Ten
kraj to Niemcy. Na mapie Europy są zaznaczone kolorem
ciemnoczerwonym. Czy pamiętacie, gdzie na mapie Europy jest Polska? A
Hiszpania, Francja i Włochy?

Czy jest coś, co się Państwu kojarzy z Niemcami?
W jakim języku się tam mówi?
Jakie miasto jest stolicą Niemiec?
Niemcy, tak samo jak Polska, mają dostęp do morza bałtyckiego. Mają też
góry i wiele znanych miast, takich jak Berlin, Kolonia, Monachium.
Ci z Państwa, którzy interesują się piłką nożną, być może znają takie
niemieckie kluby jak Bayern Monachium czy FC Leverkusen.
Po angielsku na Niemcy mówi się Germany, a po niemiecku Deutschland
(czytaj: dojczland). To rzadkie, by nazwa jednego kraju zupełnie inaczej
brzmiała w różnych językach!
Flaga Niemiec wygląda tak:
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Spróbujcie sami narysować flage Niemiec na kartce. Jakie kolory kredek
będą Wam do tego potrzebne?

Wejdźcie na stronę podaną w linku poniżej i przeczytajcie o miejscach,
które warto zobaczyć w Berlnie. Berlin jest stolicą Niemiec.
https://www.radiozet.pl/Podroze/Berlin-atrakcje-i-zabytki.-11-miejscktore-warto-zobaczyc
Po zapoznaniu się z tekstem spróbujcie dopasować zdjęcia do nazw
miejsc:
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Rozwiązanie zagadki zamieszczę w materiałach na przyszły tydzień.
Powodzenia!

W Niemczech mówi się po niemiecku. Może znacie jakieś słowa w tym
języku?
Dzień dobry mówi się guten tag
do widzenia – auf viedersehen (czytamy: auf wider zejen)
dziękuję - danke

Uzupełnijcie, by przećwiczyć podstawowe zwoty po niemiecku:
dziękuję – D _ _ K _
Dzień dobry - _ U T _ _ _ A _
do widzenia – A _ _ V _ _ D _ _ _ E H _ N

Polecam też wpisać sobie w wyszukiwarkę internetową (na przykład
Google) hasło Niemcy i pooglądać zdjęcia 

Dla chętnych na następnej stronie zamieszczam też kolorowankę
powiązaną z Niemcami - do wydrukowania lub przerysowania. Co
widzicie na obrazku? Czy ktoś z Państwa rozpoznał Bramę
Brandenburską? Na jakie kolory pomalujecie flagę Niemiec? W jakim
języku napisano nazwę Niemiec na kolorowance?
Życzę Państwu dobrej zabawy!
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