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Lekcja nr 2, część 1
KURS NIEMIECKIEGO DLA OPIEKUNÓW - POZIOM PODSTAWOWY

Moja rodzina – uczymy się opowiadać o sobie

SŁÓWKA I WYRAŻENIA
Będąc w Niemczech, miałam okazję poznać wiele nowych osób. Przy pierwszym kontakcie
najczęściej rozmawialiśmy o sobie – o swoich bliskich, o tym skąd pochodzimy. Warto
przyswoić sobie jak najwięcej tego typu słówek i zwrotów, bo im więcej ich znamy, tym
pewniej będziemy się czuć w kontakcie z osobą niemieckojęzyczną. Opowiadając o sobie,
często mówimy o naszej rodzinie – naucz się słówek opisujących członków Twojej
rodziny!
die Familie [di Familje] Rodzina
die Mutter [di Muta] Matka
die Ehefrau [di Ejefrał] Żona
das Kind [das Kind] Dziecko
die Tochter [di Tochta] Córka
die Schwester [di Szwesta] Siostra
die Großmutter [di Grosmuta] Babcia
die Enkelin [di Enkelin] Wnuczka
die Enkelkinder [di Enkelkinda] Wnuki
die Eltern [di Eltern] Rodzice
der Vater [der Fata] Ojciec
der Ehemann [der Ejeman] Mąż
die Kinder [di Kinda] Dzieci
der Sohn [der Zon] Syn
der Bruder [der Bruda] Brat
der Großvater [der Grosfata] Dziadek
der Enkel [der Enkel] Wnuk

Kiedy chcesz opowiedzieć o rodzinie, np. o tym, jak nazywają się Twoi bliscy i w jakim są
wieku, możesz skorzystać z poniższych wzorów, zamieniając jedynie dane.
Ich habe eine Schwester [Iś habe ajne Szwesta] Mam siostrę
Ich habe einen Bruder und einen Mann [Iś habe ajnen Bruda und ajnen Man] Mam brata i
męża
Ich habe keine Familie [Iś habe kajne Familje] Nie mam rodziny
Meine Tochter heißt Anna [Majne Tochta hajst Anna] Moja córka nazywa się Anna
Mein Vater heißt Jan [Majn Fata hajst Jan] Mój ojciec nazywa się Jan
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Mein Enkel ist 7 Jahre alt [Majn Enkel yst ziben Jare alt] Mój wnuk ma 7 lat
Meine Schwester ist 49 Jahre alt [Majne Szwesta yst nojn-und-fircyś Jare alt] Moja siostra
ma 49 lat

Ucz się stopniowo liczb – przyda Ci się to nie tylko przy podawaniu wieku! Na dobry
początek opanuj liczby od 0 do 20. Buduj skojarzenia, które pomogą Ci w zapamiętywaniu.
Czego w domu masz 5, a czego 20?
null [nul] 0
eins [ajns] 1
zwei [cfaj] 2
drei [draj] 3
vier [fija] 4
fünf [fynf] 5
sechs [zeks] 6
sieben [ziben] 7
acht [acht] 8
neun [nojn] 9
zehn [cejn] 10
elf [elf] 11
zwölf [cwylf] 12
dreizehn [drajcejn] 13
vierzehn [fijacejn] 14
fünfzehn [fynfcejn] 15
sechzehn [zechcejn] 16
siebzehn [zibcejn] 17
achtzehn [achtcejn] 18
neunzehn [nojncejn] 19
zwanzig [cfancyś] 20

Możemy też wspomnieć o stanie cywilnym swoim lub opisywanych przez nas osób.
verheiratet [ferhajratet] zamężna/żonaty
ledig [lediś] wolny
verwitwet [ferwitwet] owdowiały
geschieden [gesziden] rozwiedziony

Opowiedz nieco dokładniej, gdzie mieszkasz!
Ich wohne in einer Stadt [Iś wone in ajna Sztat] Mieszkam w mieście
Ich wohne in einer Kleinstadt [Iś wone in ajna Klajnstat] Mieszkam w miasteczku
Ich wohne auf dem Dorf [Iś wone ałf dem Dorf] Mieszkam na wsi
Ich wohne in einer Wohnung [Iś wone in ajna Wonung] Mieszkam w mieszkaniu
Ich wohne in einem Haus [Iś wone in ajnem Hałs] Mieszkam w domu
Ich wohne in einem Wohnblock [Iś wone in ajnem Wonblok] Mieszkam w bloku
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