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Lekcja nr 5, część 1
KURS NIEMIECKIEGO DLA OPIEKUNÓW - POZIOM PODSTAWOWY

Hobby i aktywizacja seniora

SŁÓWKA I WYRAŻENIA
Rozmawiaj z podopiecznym o jego zainteresowaniach. To dla tej osoby temat znany,
dzięki czemu będzie czuć się w rozmowie komfortowo i bezpiecznie. W zależności od
stanu zdrowia seniora może okazać się to też dobrym sposobem na aktywizację. A jeśli
trafisz na podopiecznego w lepszym stanie – może okazać się, że macie wspólne pasje,
dzięki czemu również dla Ciebie pobyt będzie przyjemniejszy. Zapoznaj się z pytaniami,
jakie możesz zadać komuś, by poznać jego hobby:
Was ist Ihr Hobby? [Was yst Ija Hoby?] Co jest Pana/i hobby?
Haben Sie Hobbys? [Haben Zi Hobys?] Czy ma Pan/i hobby?
Welche Hobbys haben Sie? [Welsie Hobys haben Zi?] Jakie ma Pan/i hobby?
Was machen Sie in Ihrer Freizeit? [Was machen Zi in Irer Frajcajt?] Co robi Pan/i w czasie
wolnym?
Wie verbringen Sie Ihre Freizeit? [Wi ferbringen Zi Ire Frajcajt?] Jak spędza Pan/i czas wolny?
Wofür interessieren Sie sich? [Wofyr interesiren Zi ziś?] Czym się Pan/i interesuje?

1. Ich mache das gerne! – gdy chcesz przekazać innym, że chętnie coś robisz. Używając
tego zwrotu mówisz o czynnościach, czyli musisz użyć czasowników. Czynności łączysz
ze słówkiem „chętnie”, które w języku niemieckim brzmi właśnie „gerne”. Jeśli więc ktoś
chętnie śpiewa, powie to w następujący sposób: Ich singe gerne. [Iś zinge gerne.] Poniżej
znajdziesz więcej przykładów.
Ich singe gerne [Iś zinge gerne] Ja śpiewam chętnie
Ich male gerne [Iś male gerne] Ja chętnie maluje
Ich tanze gerne [Iś tance gerne] Ja tańczę chętnie
Ich reise gerne [Iś rajze gerne] Ja podróżuję chętnie
Ich koche gerne [Iś koche gerne] Ja gotuję chętnie
Ich backe gerne [Iś bake gerne] Ja piekę chętnie
Ich lese gerne [Iś lejze gerne] Ja czytam chętnie
Ich laufe / jogge gerne [Iś lałfe / dżoge gerne] Ja biegam chętnie
Ich stricke gerne [Iś sztrike gerne] Ja robię na drutach chętnie
Ich häkle gerne [Iś hekle gerne] Ja szydełkuję chętnie
Ich spaziere gerne [Iś szpacire gerne] Ja spaceruję chętnie
Ich schwimme gerne [Iś szwyme gerne] Ja pływam chętnie
Ich wandre gerne [Iś wandre gerne] Ja wędruję chętnie
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Ich fotografiere gerne [Iś fotografire gerne] Ja fotografuję chętnie

2. Mein Hobby ist Sport – w ten sposób druga osoba poinformuje, co jest jej HOBBY. W
tym przypadku zamiast czasownika użyje rzeczownika. Zwróć uwagę, że część słów
wygląda jak czasownik, jednak jest rzeczownikiem – piszemy je z wielkich liter i ich
znaczenie też jest nieco inne, jak np. kochen (gotować) i Kochen (gotowanie).
Mein Hobby ist … [Majn Hoby yst …] Moje hobby to …
Singen [Zingen] śpiewanie
Malen [Malen] malowanie
Tanzen [Tancen] taniec
Reisen [Rajzen] podróżowanie
Kochen [Kochen] gotowanie
Backen [Baken] pieczenie
Lesen [Lejzen] czytanie
Laufen / Joggen [Lałfen/Dżogen] bieganie
Stricken [Sztriken] robienie na drutach
Handarbeiten [Handarbajten] robótki ręczne
Häkeln [Hekeln] szydełkowanie
Schwimmen [Szwymen] pływanie
Fotografieren [Fotografiren] fotografowanie
Autofahren [Autofaren] jazda samochodem
Radfahren [Radfaren] jazda rowerem
Nordic-Walking [Nordik-Łoking] spacery z kijkami
Mode [Mode] moda

3. Ich mag Filme! – tę konstrukcję stosuje się, by opisać, kogo lub co LUBIMY. Poniżej
znajdziesz kilka przykładów:
Ich mag Kreuzworträtsel [Iś mag Krojcwortretzel] Lubię krzyżówki
Ich mag Gartenarbeiten [Iś mag Gartenarbajten] Lubię prace ogrodowe
Ich mag Tiere [Iś mag Tire] Lubię zwierzęta
Ich mag klassische Musik [Iś mag klasisze Muzik] Lubię muzykę klasyczną
Ich mag gesundes Essen [Iś mag gezundes Esen] Lubię zdrowe jedzenie
Ich mag Kunst [Iś mag Kunst] Lubię sztukę
Ich mag Sport [Iś mag Szport] Lubię sport
Ich mag Spaziergänge [Iś mag Szpacijagenge] Lubię spacery
Ich mag Reisen [Iś mag Rajzen] Lubię podróże
Ich mag Theater [Iś mag Teata] Lubię teatr
Ich mag Blumen und Pflanzen [Iś mag Blumen und Pflancen] Lubię kwiaty i rośliny

4. Ich interessiere mich für Musik – gdy ktoś opowiada, czym się INTERESUJE. Ważny jest
tu czasownik: sich interessieren (interesować się), który łączy się z rzeczownikiem.
Ich interessiere mich für… [Iś interesire miś fyr...] Interesuję się…
Sport [Szport] sportem
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Kunst [Kunst] sztuką
Kino [Kino] kinem
Theater [Teata] teatrem
Gartenbau [Gartenbał] ogrodnictwem
Fremdsprachen [Fremdszprachen] językami obcymi
fremde Länder [fremde Lenda] obcymi krajami
deutsche Kultur [dojcze Kultur] kulturą niemiecką
Literatur [Literatur] literaturą
Musik [Muzik] muzyką

Zapoznaj się z przykładowymi wypowiedziami dotyczącymi hobby – mogą one być
również nieco bardziej rozbudowane.
Mein Hobby ist Singen. [Majn Hoby yst Zingen.] Moim hobby jest śpiewanie.
Ich sehe gerne fern. [Iś zeje gerne fern.] Chętnie oglądam telewizję.
Ich schaue mir gerne Filme an. [Iś szałe mija gerne Filme an.] Chętnie oglądam filmy.
Ich mag Theater und Kino. [Iś mag Teata und Kino.] Lubię teatr i kino.
Ich male gerne schöne Gemälde. [Iś male gerne szyne Gemelde.] Chętnie maluję ładne
obrazy.
Ich interessiere mich für spanische Kultur. [Iś interesire miś fyr szpanisze Kultuła.] Interesuję
się kulturą hiszpańską.
Ich koche gerne leckere Speisen. [Iś koche gerne lekere Szpajzen.] Chętnie gotuję pyszne
potrawy.
Ich backe gerne einen Apfelkuchen. [Iś bake gerne ajnen Apfelkuchen.] Chętnie piekę
jabłecznik.
Ich lese gerne Bücher und Zeitungen. [Iś lejze gerne Bysia und Cajtungen.] Chętnie czytam
książki i gazety.
Ich wandre gerne ins Gebirge. [Iś wandre gerne ins Gebirge.] Chętnie wędruję w góry.
Ich spiele gerne Schach. [Iś szpile gerne Szach.] Chętnie gram w szachy.
Ich gehe gerne mit meinem Hund spazieren. [Iś geje gerne mit majnem Hund szpaciren.]
Chętnie chodzę z moim psem na spacer.
Ich treffe mich gerne mit meinen Freunden. [Iś trefe miś gerne mit majnen Frojnden.] Chętnie
spotykam się z moimi przyjaciółmi.
Ich mag klassische Musik. [Iś mag klasisze Muzik.] Lubię muzykę klasyczną.
Ich verbringe meine Freizeit gerne mit meiner Familie. [Iś ferbringe majne Frajcajt gerne mit
majna Familje.] Chętnie spędzam swój czas wolny z moją rodziną.
Ich mag Gartenarbeiten und pflege gerne meine Blumen und Pflanzen. [Ich mag
Gartenarbajten und pflejge gerne majne Blumen und Pflancen.] Lubię prace ogrodowe i
chętnie dbam o moje kwiaty i rośliny.
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