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Lekcja nr 81

Kurs niemieckiego dla opiekunów - poziom średniozaawansowany

Lekcja nr 81: Basia vermisst ihre Familie – czyli jak być bliżej
rodziny
die Ausdrücke [di Ałsdryke] Wyrażenia:
anrufen [anrufen] zadzwonić
ich gehe jetzt nach oben/nach unten [iś geje ject nach oben/nach unten] idę teraz na górę/na dół
liebe Grüße an sie [libe Gryse an zi] serdeczne pozdrowienia dla nich
wie geht es dir/Ihnen [wi gejt es dija/Inen] jak się masz/jak Pani się ma
Urlaub an der Ostsee machen [Urlałb an der Ostzee machen] robić urlop nad Bałtykiem
ich bin zufrieden [iś bin cufriden] jestem zadowolona
die Enkelin [di Enkelin] wnuczka
sie wächst so schnell [zi wekst zo sznel] ona tak szybko rośnie
vermissen [fermisen] tęsknić
ich habe mich schon daran gewöhnt [iś habe miś szon daran gewynt] już się do tego
przyzwyczaiłam
ich bin daran gewöhnt [iś bin daran gewynt] jestem do tego przyzwyczajona(y)
selbstverständlich [zelbstfersztendliś] oczywiście, naturalnie
per Skype [per Skajp] przez Skype’a (program komputerowy służący do komunikowania się przez
Internet)
ich verstehe nichts davon [iś ferszteje niśts dafon] nic z tego nie rozumiem
zeigen [cajgen] pokazywać
eine Videokamera im Computer haben [ajne Wideokamera im Kompjuta haben] mieć kamerkę
wideo w komputerze
Briefe schreiben [Brife szrajben] pisać listy
(keine) Gewissensbisse haben [(kajne) Gewisensbyse haben] (nie) mieć wyrzuty(ów) sumienia
an Ort und Stelle sein [an Ort und Sztele zajn] być na miejscu
ich bewundere dich/Sie [iś bewundere diś/Zi] podziwiam Cię/Panią
ich kann es mir nicht vorstellen [iś kan es mija niśt forsztelen] nie umiem sobie tego wyobrazić
es passt mir besser [es past mija besa] bardziej mi odpowiada
sowohl … als auch … [zowol… als ałch…] zarówno… jak i …
verdienen [ferdinen] zarabiać
dank dessen [dank desen] dzięki temu
finanziell helfen [financjel helfen] pomagać finansowo
einen kleinen Urlaub gönnen [ajnen klajnen Urlałb gynen] pozwolić sobie na mały urlop
sich etwas gönnen [ziś etfas gynen] pozwolić sobie na coś
etwas gern haben [etfas gern haben] lubić coś
die Pflegerin [di Pflejgerin] opiekunka, pielęgniarka
ich bin dir/Ihnen dafür dankbar [iś bin dija/Inen dafyr dankbar] jestem Ci/Pani za to wdzięczna(y)
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