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Lektion 35 

 

Deures 1 BAT (2a quinzena) 

 

1.)  Lektion 35 Kursbuch pàgina 48, exercici 2a.  

 L'exercici 2a consisteix a llegir els 3 textos dels requadres grocs i lligar-los amb les 3 fotos (A,B,C)  

En general és vocabulari que hem donat i si hi hagués alguna paraula que no entengueu, si us plau mireu 
en el diccionari.  

 

2.)  Lektion 35 Kursbuch pàgina 49, exercici 2b i 3.  

A) L'exercici 2b consisteix a emplenar amb paraules el que està en signes interrogatius i que tingui sentit 
segons el que està escrit en els textos de l'exercici 2a. 

B) En l'exercici 3 hi ha 3 preguntes per a respondre. Les respostes no tenen per què ser llargues. Ho 
deixo a la vostra iniciativa. Amb 2 o 3 línies em bastaria.  

Les preguntes del Kursbuch són les següents:  

· Que et semblen les idees dels textos que has llegit?  (Wie findest du die Ideen in 2a?) 

· Quina és la que més t'agrada?  (Welche gefällt dir am besten?) 

· Coneixes algun projecte del teu entorn o del medi ambient?  (Kennst du selbst Umwelt-Projekte?) 

 

3.) Präposition SEIT + Dativ – Kursbuch pàgina 49, exercici 4. 

Es tracta de la preposició seit (= des de) que sempre va amb Dativ.  

En el requadre groc del Kursbuch veureu un resum de la declinació  

der Monat (masculí)   :::> seit einem Monat (des de fa un mes)   

das Jahr (neutre)  :::> seit einem Jahr (des de fa un any) 

die Woche (femení)  :::> seit einer Woche (des de fa una setmana) 

die Stunden (plural)  :::> seit zwei Stunden (des de fa dues hores) 
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L'exercici 4 del Kursbuch página 49 consisteix a posar quina opció (a o b) és la vàlida.  
Cal llegir els textos de l'exercici 2a per a respondre. 
 
 
4) Arbeitsbuch, pàgina 69, exercici 6 
Aquest exercici 6 consisteix a emplenar la frase amb seit seguint l'exemple primer (seit einem Monat). 
 
 


