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Lektion 16 (Kursbuch + Arbeitsbuch) 

 

 

Deures 3r ESO (2a quinzena) 

 

1) Lektion 16 Lectura Lukas – Kursbuch, pàgina 43, exercici 1a 

Es tracta de llegir el text sobre Lukas i fer l'exercici 1ª (Què és correcte?). 

 

2) Repàs vor / nach – Kursbuch, pàgina 44, exercici 2b 

Es tracta de mirar el requadre en groc on posa “Präpositionen vor, nach + Dativ” 

 

 

 

Quan s'utilitzen aquestes preposicions implica que l’article del substantiu que les acompanya ha de 
declinar-se en Dativ 

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

der Sport (masculí)   :::> vor /nach dem Sport (abans / després de l‘esport)   

das Essen (neutre)  :::> vor /nach dem Essen (abans / després del menjar) 

die Schule (femení)  :::> vor /nach der Schule (abans / després del col.legi) 

die Hausaufgaben (plural) :::> vor /nach den Hausaufgaben (abans / després dels deures) 

 

3) Repàs vor / nach – Arbeitsbuch, pàgina 54, exercicis 2a i 3 

a) En l'exercici 2a només cal emplenar amb “vor” o “nach” 

b) En l'exercici 3 cal emplenar amb “vor” o “nach” + l'article en Dativ que correspongui. 

 

 

 

Vor =  abans  
Nach =  després 
 



4) Nou vocabulari adverbis de temps + jede – Kursbuch, pàgina 47 

En la pàgina 47 en la part de baix hi ha un requadre que posa "Wie oft?"  

Es tracta de vocabulari sobre adverbis de temps + jede (= cada) 

Adverbis de temps  
immer sempre 
meistens la majoria de les vegades 
oft sovint 
manchmal a vegades 
nie mai 
einmal una vegada 
zweimal dues vegades 
dreimal tres vegades 

+ 

Jeden / Jedes / Jede (= cada) 
 

 

der Tag (masculí)   :::> Jeden Tag   (cada dia )   

das Wochenende (neutre) :::> Jedes Wochenende (cada cap de setmana )   

die Woche (femení)  :::> Jede Woche  (cada setmana)  

Us recordeu de "nächsten / nächstes / nächste"?  En el Kursbuch , pàgina 27 trobareu un resum de com 
es declina nächst- 

Doncs la paraula “jede” es declina igual. 

 

5) Exercicis adverbis temporals – Kursbuch página 47, exercici 11a + 11b 

A) L'exercici 11a consisteix a llegir el Test sobre "Tierfreunde". 

Si trobeu alguna paraula que no entengueu, si us plau busqueu-la en el diccionari . 

 

B) L'exercici 11b consisteix a substituir els números que hi ha en les frases del Kursbuch per la resposta 
correcta segons el test de "Tierfreunde".  

 

6) Exercicis adverbis temporals – Arbeitsbuch página 58, exercicis 14a + 14b + 15a + 16 

a) L'exercici 14a consisteix a emplenar els 3 comentaris dels nois de la foto emprant la declinació de 
“jede” 



b) L'exercici 14b consisteix a a declinar “jede” segons l'article de les paraules a les quals acompanya 
(article masculí, neutre o femení). 

 

c) L'exercici 15a consisteix també a declinar “jede” segons l'article de les paraules a les quals acompanya 
(article masculí, neutre o femení) 

 

d) L'exercici 16 consisteix a posar en gradació de més a menys els adverbis temporals, començant per 
« immer « (sempre). 

 

7) Escriviu 3 frases emprant els adverbis de temps que vulgueu.  També 1 frase emprant “jede” ben 
declinat. En total 4 frases.  
Us podeu inventar les frases i poden ser tan  llargues com vulgueu. Ho deixo a la vostra iniciativa.  
Us poso exemples senzills 
 
· Mein Hund bekommt nie Schokolade. 
· Mein Hund geht oft zur Hundeschule. 
· Ich bin sauer manchmal. 
· Ich füttere meinen Hund jeden Tag. 
 
   ________________________________________ 
 
Per a corregir em podeu passar els exercicis en un word. 
Però podeu ser bastant críptics i escarits. 
Per exemple: 
Solucions exercici  primer Lectura Lukas – Kursbuch, pàgina 43, exercici 1a 

1 = ein Pferd ?  / einen Hund ? 
2 = ? 
3 = ? 
Només que vegi clar com esteu responent ja em val.  
 
 
Espero que tots vosaltres i les vostres famílies estigueu bé.  
Molts ànims!. Kopf hoch!!  
 
Liebe Grüsse. 
Silvia  (Deutschlehrerin)  
 


