


O co chodzi? 

Oddaję w Wasze ręce e-booka przeznaczonego 
dla rodziców uczących języka niemieckiego 
swoje dzieci bądź mających taki zamiar. To 
opracowanie to tak właściwie czas, który został 
zmaterializowany w formie kilkudziesięciu stron 
PDF-a. Czas ode mnie dla Was, rodziców, 
abyście nie musieli poświęcać go na żmudne 
poszukiwania słówek i wyrażeń oraz na 
zastanawianie się, „jak to powiedzieć 
poprawnie”. W żadnym wypadku nie jest to 
wiedza tajemna, do której nie bylibyście w 
stanie dotrzeć samodzielnie. Celem mojej pracy 
było wyłącznie podarowanie Wam czasu  
i poczucia pewności. 
 
Dla kogo jest ta publikacja? 

 

– Dla osób, które wraz ze swoimi dziećmi 

właśnie zaczynają przygodę z językiem 

niemieckim. 

 

– Dla osób, które już wychowują w duchu 

dwujęzyczności zamierzonej. 

 

– Dla osób chcących wzbogacić i utrwalić 

słownictwo swoje oraz swoich dzieci. 

 

– Dla osób chcących poszerzać wiedzę 

dziecka o świecie także w języku 

niemieckim. 
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W swoich książkach próbuję połączyć potrzeby 
tych wszystkich grup. Całkowicie początkujący 
mają zazwyczaj problem z wyszukaniem 
właściwych wyrażeń i budowaniem 
poprawnych zdań. Czasem ich język jest 
„zardzewiały”, bo ostatnio używany był na 
maturze lub na studiach. Większość rodziców 
ma problem z „brakującymi słowami”. Często 
nie ma znaczenia, czy ich poziom języka jest 
wysoki czy nie. Żadna ilość rozmów w pracy, 
obejrzanych seriali na Netfliksie ani 
przeczytanych w oryginale artykułów nie 
przygotuje Cię na rozmowę w obcym języku z 
Twoim 6-miesięczniakiem ani tym bardziej 2-
latkiem czy 5-latkiem. Rodzice, którzy już 
wprowadzają język niemiecki w swoim domu, 
prędzej czy później dochodzą do momentu, gdy 
czują, że wciąż mówią to samo. Nie wiedzą, jak 
poszerzyć zasób swojego słownictwa, aby móc 
pokazywać dziecku świat także w innym języku. 
Niejednokrotnie po prostu nie mają na to czasu. 
Nieznane słówka zapisują na kartkach lub w 
telefonie, by nigdy do nich nie wrócić. Skąd to 
wiem? Bo miałam dokładnie tak samo. 
Przeszłam tę drogę, siedziałam nocami, 
przeczesując Internet w poszukiwaniu 
odpowiedzi. W tych materiałach dzielę się tym, 
czego dowiedziałam się przez ostatnie prawie 
dwa lata i co przydało mi się w mojej 
codzienności z dzieckiem. Ta część obejmuje 

wyrażenia i słownictwo dotyczące życia 

domowego. Aby zapewnić jak najlepszą jakość, 
całość została przygotowana we 

współpracy z native speakerami, których 

językiem ojczystym jest język niemiecki.   
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Nie jest to kurs niemieckiego dla osób 
nieznających tego języka. Szanuję Wasz czas i 
nie zawieram tu zupełnych podstaw. Moim 
pomysłem było zawarcie w zdaniach pożytecznej 
wiedzy również dla osób na wyższym poziomie 
lub tych, które zapoznają swoje dzieci z tym 
językiem obcym już od pewnego czasu. 
Przykładowo, dowiecie się w końcu, jaka jest 
różnica między słowami, których wcześniej 
używaliście „na wyczucie” lub poznacie 
wyrażenia, które nawet nie przyszły Wam do 
głowy. Dzięki przypisom osoby bardziej 
zaawansowane mogą pogłębiać swoją 
znajomość języka niemieckiego. Początkujący 
znajdą tam instrukcje, jak uniknąć popełniania 
popularnych błędów. E-book dla wszystkich z 
Was może też stanowić pożyteczną ściągawkę, 
którą macie zawsze na wyciągnięcie ręki. 
Niejednokrotnie nie zdajemy sobie sprawy z luk 
w naszej wiedzy lub słowa, które wydają się 
nam oczywiste na piśmie, z jakiegoś dziwnego 
powodu nie chcą przyjść nam do głowy, gdy 
zaczynamy mówić. Z tego powodu proponuję 
wszystkim utrwalanie słów za pomocą 
ćwiczeń. Od innych książek skupiających się na 
nauce słownictwa materiały te różnią się tym, że 
są dostosowane konkretnie do potrzeb 

rodziców chcących rozmawiać ze swoimi 
dziećmi w języku niemieckim. Tradycyjne 
podręczniki zazwyczaj przeładowane są niezbyt 
życiowymi wyrażeniami, które mogą przydać 
się w pracy, oficjalnych okolicznościach lub 
podczas rozmów ze znajomymi – jednym 
słowem do rozmów dorosłych z innymi 
dorosłymi na dorosłe tematy. 
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Jak korzystać? 

Ta część pod tytułem „Zuhause” zawiera 6 
głównych rozdziałów i sporą liczbę 
podrozdziałów. Każdy podrozdział składa się z 
listy użytecznych zdań. Przy każdym zdaniu 
znajduje się mała ikona, którą możecie 
zamalować, aby zaznaczyć sobie te zdania, 
których nie znacie lub do których chcecie wrócić. 
Zamalowywanie gwiazdek może także służyć 
jako ćwiczenie odstresowujące. 
Pomiędzy podrozdziałami znajdziecie ćwiczenia, 
które mają pomóc Wam w lepszym 
zapamiętaniu materiału. Ze względu na 
obecność ćwiczeń, przewidzianą przez mnie 
formą korzystania z tej publikacji jest wydruk. 
Stąd też wybór formatu PDF. 
 
Ale czy native by tak powiedział? 

„No bo przecież moja babcia mieszka w Berlinie, 
a ona na X mówi Y a nie Z. A koleżanka z 
Monachium to pierwsze słyszy o takim słowie”. 
Ręka do góry, kto nigdy nie miał problemów ze 
zrozumieniem drugiego Polaka:) Język różni się 
z regionu na region, z miasta na miasto, z 
rodziny na rodzinę. Dodatkowo każdy z nas ma 
własny leksykon mentalny w głowie i 
korzystamy na co dzień z różnych zestawów 
słownictwa. Pamiętajmy również, że nie zawsze 
każdy rodzimy użytkownik języka stosuje 
poprawne słownictwo, a to, co jest poprawne a 
co nie, również nieraz ciężko jest jednoznacznie 
określić. Nie jestem także w stanie podać 
wszystkich możliwych wariantów. Książka 
została poddana korekcie, ale nie wyklucza to 
sytuacji, że ktoś na drugim końcu świata może 
na to samo mówić inaczej.  Należy się z tym po 
prostu pogodzić.   
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Bierzcie i korzystajcie 

Dałam z siebie tyle, ile byłam w stanie i jestem 
szczęśliwa, że dołożyłam kolejną cegiełkę do 
promowania idei dwujęzycznego wychowania w 
naszym kraju. Dbając o tusz w Waszych 
drukarkach, ograniczyłam do minimum 
elementy ozdobne. Od czasu do czasu zachęcam 
też do poświęcenia chwili i zastanowienia się, 
jakie dodatkowe, małe działania możemy 
podjąć, aby trochę bardziej zadbać o naszą 
wspólną planetę. 
Pamiętajcie, że z każdym językowym problemem 
możecie zgłosić się do naszej grupy na 
Facebooku „Mamy mówią po niemiecku – 
Pogotowie językowe”. Nasza cudowna 
społeczność nie zostawiła jeszcze żadnego 
pytania bez odpowiedzi. Zapraszam również do 
uczenia się ze mną nowych zwrotów po 
angielsku i niemiecku na moim kanale na 
Instagramie oraz oczywiście na bloga 
englishspeakingmum.pl, gdzie bardzo długo i 
szczegółowo (ale od serca) piszę o co w dwu- i 
wielojęzyczności zamierzonej chodzi.  
 
Do zobaczenia w Internecie! 
Justyna Winiarczyk 
 

 

Pełna wersja dostępna tutaj: 

www.englishspeakingmum.pl/sklep/ 

Poniżej zamieszczam spis treści  

i przykładowe strony! 
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Die Küche: das Herz des Hauses 
 

- Was ist braun und klebt an der Wand?  
- Ein Klebkuchen.  
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Zu essen oder nicht zu essen 
 

 Bist du hungrig? 
Möchtest du etwas essen? 
 

Jesteś głodny? 
Chciałbyś coś zjeść? 

 

 Ich bin ein bisschen 
hungrig und du? Wie wäre 
es mit einem Snack? 
 

Zaczynam być 
głodna, a ty?  

Może coś  
przekąsimy? 

 

 Es ist 3 Stunden her, seit 
wir etwas gegessen haben. 
Ich bin am 
Verhungern, und du? 
 

Minęły 3 godziny 
od naszego 

ostatniego posiłku. 
Umieram z głodu,  

a ty? 
 

 Dir knurrt der Magen/ 
Dir brummt der Bauch. 
Es ist Zeit, etwas zu essen. 
 

Burczy ci w 
brzuszku.  

Czas coś zjeść. 
 

 Ich denke, dein Magen 
könnte leer sein. Lass uns 
etwas zu essen holen. 
 

Chyba masz  
pusty żołądek.  

Zjedzmy coś. 
 

 Lasst uns einen Happen 
essen, bevor wir 
rausgehen. 
 

Zjedzmy coś 
 przed wyjściem. 

 

 Es ist ungesund, zwischen 
den Mahlzeiten zu 
naschen. Bald gibt es 
Mittagessen. 
 

Niezdrowo jest 
podjadać między 

posiłkami.  
Wkrótce  

będzie obiad. 
 

 Nimm dir etwas Brot, 
während du wartest. 
 

Weź sobie trochę 
chleba, czekając. 

 Hast du Lust auf etwas 
Besonderes?  

Masz ochotę na coś 
specjalnego? 
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 Möchtest du etwas 
Bestimmtes? 
 

Masz ochotę na coś 
konkretnego? 

 Kommen dir bestimmte 
Gerichte in den Sinn? 
 

Czy przychodzą ci 
do głowy jakieś 

konkretne dania? 

 Worauf genau hättest du 
Lust? 
 

Na co konkretnie 
miałbyś ochotę? 

 Worauf hast du Lust? 
 

Na co masz ochotę? 

 Ich möchte eine heiße 
Suppe essen, um mich 
aufzuwärmen. 
 

Mam ochotę na 
ciepłą zupę, aby się 

rozgrzać. 

 Hast du Durst? 
 

Jesteś spragniony? 

 Möchtest du etwas 
trinken? 
 

Chcesz coś do 
picia? 

 Ist Wasser OK? 
 

Czy woda  
może być? 

 Ist Saft in Ordnung? 
 

Czy sok może być? 
 

 Wasser ist der beste 
Durststiller. 
 

Najlepiej gasić 
pragnienie wodą. 

 

 Lass mich deinen Saft mit 
Wasser verdünnen. 
 

Rozcieńczę ci  
sok wodą. 

 Brauchst du etwas zum 
Nachspülen? 

Chcesz czymś 
popić? 
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Savoir vivre oder c'est la vie 
 

 Wasch dir zuerst die 
Hände. 
 

Umyj najpierw 
ręce. 

 Setz dich an den Tisch. 
 

Usiądź przy stole. 

 Krempel/Kremple  
die Ärmel hoch. 
 

Podwiń rękawy. 

 Beim Essen darf man nicht 
herumgehen oder laufen. 

Podczas jedzenia 
nie chodzimy ani 

nie biegamy. 
 

 Setz dich auf den 
Stuhl/Hocker. 
 

Usiądź na 
krześle/stołku. 

 Setz dich aufrecht hin. 
 

Usiądź prosto. 

 Was?! Füße vom Tisch! 
 

Co?! Nogi ze stołu! 

 Lass deine Beine nicht 
baumeln. 
 

Nie majtaj nogami. 

 Lehn dich zurück. 
 

Oprzyj się. 

 Lehn dich an die 
Stuhllehne. 
 

Oprzyj się o oparcie 
krzesła. 

 Schlürf deine Suppe bitte 
nicht. 
 

Nie siorb  
proszę zupy. 

 Schmatz bitte nicht. 
 

Nie mlaskaj. 
 

 Du hast es auf den Boden 
gespuckt. Wisch es bitte 
auf. 
 

Wyplułaś  
na podłogę.  

Proszę zetrzyj. 

 Ist dir etwas in den 
Ausschnitt gefallen? 

Coś ci wpadło  
za dekolt? 
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 Ich werde dich auf den 
Hochstuhl setzen. 
 

Włożę cię do 
krzesełka do 

karmienia. 

 Lass uns dein 
Lätzchen/deine 
Schürze anziehen, damit 
du deine Kleidung nicht 
schmutzig machst. 
 

Załóżmy 
śliniak/fartuszek, 

abyś nie pobrudził 
ubranek. 

 

 Bitte lass dein Lätzchen 
an. 
 

Nie zdejmuj  
proszę śliniaka. 

 Ich bringe dir die 
Schüssel mit einem 
Saugnapf, damit du sie 
nicht umwirfst. 
 

Przyniosę miseczkę z 
przyssawką, abyś jej 

nie wywrócił. 
 

 Wenn du etwas 
verschüttest*, mach dir 
darüber keine Sorgen. 
 

Nie przejmuj się,  
gdy coś się 

wyleje/wysypie. 

 Du hast beim Eingießen 
etwas Milch verschüttet. 
Das macht nichts. 
 

Rozlałaś trochę 
mleka podczas 

nalewania.  
Nie szkodzi. 

 Versuch, auf die Mitte der 
Schüssel zu zielen, wenn 
du deine Cornflakes in die 
Schüssel gibst/schüttest. 
 

Postaraj się celować 
w środek miski, 

nasypując płatki 
kukurydziane. 

 

 Es ist dir von der Gabel 
gefallen. Keine Bange. 
Versuch, dieses Stück 
wieder auf die Gabel zu 
spießen. 

Spadło ci z widelca. 
To nic. Spróbuj 

nadziać to ponownie. 

 
*Vergießen kann man nur Flüssigkeiten, verschütten kann 
man auch Festkörper.  
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Übungen (Teil 1) 
 

1. Wie würdest du das auf Deutsch sagen? 
 
 

a) Słyszę, że burczy ci w brzuchu. 
 
 
 
b) Chcesz popić? 
 
 
 
c) Weź jeden łyk. 
 
 
 
d) Wyławiasz różyczki brokułów z zupy? 
 
 
 
e) Podwiń rękawy. 
 
 
 
f) Usiądź prosto. 
 
 
 
g) Nie siorb zupy. 
 
 
 
h) Nie kołysz się na krześle. 
 
 
 
i) Nie spiesz się. 
 
 
 
j) Nie mów z pełnymi ustami. 
 
 
 
k) Nie wierć się. 
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Übungen (Teil 2) 
 

1. Reagiere auf die Situation. 
 

a) Jedzenie jest gorące. Poproś dziecko, aby 
najpierw podmuchało. 

 
 
 
 
b) Powiedz, że nie zrobisz jajecznicy, bo skończyły 

się jajka.  
 
 
 
 
c) Zapytaj dziecka, czy zostały mu jakieś resztki. 
 
 
 
 
d) Spytaj, czy zdjąć kożuch z mleka. 
 
 
 
 
e) Poproś o odłożenie masła do maselniczki  

i chleba do chlebaka. 
 
 
 
 
f) Poproś o podanie cukierniczki. 
 
 
 
 
g) Spytaj, jakie nadzienie dać do naleśników. 
 
 
 
 
 
h) Poproś o wyrzucenie ogryzka do kosza. 
 
 
 
 
i) Zapytaj dziecka, czy chce dokładkę. 
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2. Finde die richtigen Wörter. 
 

a) skórka chleba – 

b) owsianka – 

c) śmietana – 

d) podkładki – 

e) pączek – 

f) lód na patyku – 

g) chrupki kukurydziane – 

h) czipsy – 

i) rzeżucha – 

j) lizak – 

k) rożek – 

l) żelki – 

m) mus owocowy w saszetce - 

 
3.  Bilde Sätze mit den Wörtern aus der obigen 

Übung. 
 
a) _________________________________ 

b) _________________________________ 

c) _________________________________ 

d) _________________________________ 

e) _________________________________ 

f) _________________________________ 

g) _________________________________ 

h) _________________________________ 

i) _________________________________ 

j) _________________________________ 

k) _________________________________ 

l) _________________________________ 

m) _________________________________ 
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Geschirr und Behälter 

 

 An diesem Becher ist ein 
Stück abgesplittert, 
nimm einen anderen. 
 

Ten kubek jest 
wyszczerbiony,  

weź inny. 

 Diese Schüssel hat einen 
Sprung, also dürfen wir 
nichts Heißes in sie 
eingießen. 
 

Tamta miska jest 
pęknięta, więc nie 

możemy wlewać do 
niej nic gorącego. 

 

 Der Ausguss der 
Teekanne hat sich 
verklemmt. 
 

Dziobek dzbanka 
do herbaty jest 

zablokowany. 

 Wirf diese Kronkorken/ 
Verschlüsse nicht weg. 
 

Nie wyrzucaj tych 
kapsli/nakrętek. 

 

 Die Flasche ist offen, 
schraub den Verschluss 
bitte wieder zu. 
 

Butelka jest 
otwarta,  

zamknij ją. 
 

 Schraub es einfach auf, 
und danach wieder zu. 
 

Po prostu odkręć, a 
potem zakręć.  

 Dieser Deckel passt 
nicht zu diesem Glas. 
 

Ta pokrywka nie 
pasuje do tego 

słoika. 
 

 Hast du Probleme damit, 
das Glas zu öffnen? Denk 
daran: nach links wird 
aufgedreht, nach rechts 
zugedreht. 
 

Masz problem z 
otwarciem słoika? 
Pamiętaj: w lewo 

odkręcasz, w prawo 
zakręcasz.  

 

 Der Deckel lässt sich nicht 
abschrauben. 

Nie da się odkręcić 
pokrywki. 
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Übungen (Teil 3) 
 
1. Was brauchst du…? 
 

 
a) um Karotten zu schneiden? 
 
 
 
b) um Keksen die Formen zu verleihen? 
 
 
 
c) zum Klopfen von Fleisch? 
 
 
 
d) zum Gießen von Flüssigkeiten? 
 
 
 
e) zum Wiegen der Zutaten? 
 
 
 
f) zum Abtropfen von Nudeln? 
 
 
 
g) um Wasser für Tee zu kochen? 
 
 
 
h) um den Teig auszurollen? 
 
 
 
i) um Nüsse zu knacken? 
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2. Sag deinen Kindern, was sie in der Küche 
tun können. 
 
 

a) Przynieś książkę kucharską i wagę. 

 

b) Przygotuj liście laurowe, ziele angielskie i ziarna pieprzu. 

 

c) Posyp stolnicę mąką. 

 

d) Cofnij się, tłuszcz pryska. 

 

e) Odcedź makaron. 

 

f) Zakręć butelkę. 

 

g) Nie używaj pękniętej miseczki. 

 

h) Rozbijesz jajka?  

 

i) Zmniejsz ogień. 

 

j) Nastaw czajnik. 

 

k) Znajdź zakrętkę do tego słoika. 

 

l) Schowaj garnki i rondle do szafki. 
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Badezimmer 
 

- Mami, Mami, mir ist ganz schwindlig! 
- Sei geduldig! Das ist erst der Vorwaschgang! 
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Hände waschen muss ein jedes Kind 

 
 

 Warum kaufen wir feste 
Seife? Sie ist in Papier 
verpackt, so können wir den 
Plastikverbrauch 
verringern. 
 

Czemu kupujemy 
mydło w kostce? 

Bo jest w 
papierowych 

opakowaniach  
i możemy 

ograniczyć zużycie 
plastiku. 

 

 Reibe die Seife in deinen 
Händen, um sie richtig 
einzuseifen. 
 

Pokręć mydło w 
kostce w rękach, 
aby je namydlić. 

 Leg die Stückseife zurück in 
die Seifenschale. 
 

Odłóż kostkę do 
mydelniczki. 

 Dreh das Wasser ab, wir 
wollen kein Wasser 
verschwenden. 
 

Zakręć wodę, nie 
chcemy jej 
marnować. 

 Lass das Wasser nicht 
laufen. 
 

Nie zostawiaj 
włączonej wody. 

 Spüle deine Hände 
gründlich unter 
laufendem Wasser ab 
und trockne sie mit einem 
Handtuch ab. 
 

Opłucz dokładnie 
ręce pod bieżącą 
wodą i wytrzyj je 

ręcznikiem. 

 Bitte spritz nicht das 
ganze Badezimmer mit 
Wasser voll. 

Nie chlap proszę 
wodą po całej 

łazience. 
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Windeln wechseln 

 

 Hast du Pipi gemacht?  
Ist die Windel nass? 
 

Zrobiłaś siku?  
Masz mokro? 

 

 Hast du Aa/Kacka in die 
Windel gemacht? 
 

Zrobiłeś kupkę do 
pieluchy? 

 Deine Windel riecht 
schlecht. 
 

Twoja pieluszka 
brzydko pachnie. 

 Deine Windel ist voll/nass. 
 

Twoja pieluszka 
jest pełna/mokra. 

 Du hast Kacka in der 
Windel. 

 

Masz kupę w 
pieluszce. 

 

 Da ist Kacka in der Windel.  
 

Masz kupę w 
pieluszce. 

 

 Deine Windel ist 
ausgelaufen. Wir müssen 
dich umziehen. 
 

Pieluszka 
przeciekła.  

Musimy cię 
przebrać. 

  

 Zappel/Zapple nicht. 
Ich kann sonst die 
Klettverschlüsse nicht 
schließen. 
 

Nie wierć się.  
Nie mogę  

zapiąć rzepów. 

 Beweg dich bitte nicht. 
 

Nie ruszaj się. 

 Ist es nicht zu eng? 
Drückt es nicht am 
Bauch? 
 

Nie za ciasno? Nie 
ciśnie w brzuszek? 

 Lass uns deine Windel im 
Stehen wechseln. 

Zmieńmy pieluchę 
na stojąco.  
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Übungen (Teil 4) 
 

1. Wie sagt man das auf Deutsch? 
 

a) Ten szampon dobrze się pieni. 
 
 
b) Nie chlap po całej łazience.  
 
 
c) Odchyl głowę. 
 
 
d) Wytrę cię ręcznikiem. 
 
 
e) Zsiusiałaś się? 
 
 
f) Zakręć kran. 
 
 
g) Chcesz na nocnik? 
 
 
h) Masz mokrą pieluchę. 
 
 
i)  Czy pieluszka nie uciska cię w brzuch? 

 
 
j) Muszę podetrzeć ci pupę. 
 
 
 
k) Wysuszyć ci włosy suszarką?  



www.englishspeakingmum.pl 22 

 

Hausarbeit 
 

Natürlich müsste ich mal die Fenster putzen,  
aber Privatsphäre ist auch wichtig. 
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Nichts zum Anziehen 

 

 Es ist höchste Zeit, die 
Wäsche zu waschen. 
 

Czas na pranie. 

 Du hast nichts zum 
Anziehen, deine Sachen 
sind in der Wäsche. 
 

Nie masz co na 
siebie założyć, 

wszystkie ubrania 
są w praniu. 

 Überall liegt dreckige 
Wäsche (he)rum! 
 

Wszędzie walają się 
brudne ubrania! 

 Der Wäschesammler/ 

Der Wäschekorb  
ist überfüllt. 
 

Kosz na pranie jest 
przepełniony. 

 Möchtest du die 
Waschmaschine 
anschalten/einschalten? 
 

Chcesz uruchomić 
pralkę? 

 

 Was nehmen wir? 
Waschpulver oder 
Flüssigwaschmittel? 
 

Czego użyjemy? 
Proszku czy płynu 

do prania? 

 Stell die Drehzahl/ 
Schleuderzahl auf 400. 
 

Ustaw prędkość 
wirowania na 400. 

 

 Vergiss den Weichspüler 
nicht. 
 

Nie zapomnij płynu 
do płukania. 

 Jemand muss die Wäsche 
auf den Wäscheständer 
hängen. 

Ktoś musi 
rozwiesić pranie  

na suszarce. 
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Autsch! 
 

 Bist du verletzt?/ 
Hast du dich verletzt?/ 
Hast du dir wehgetan? 
 

Zraniłaś się? 

 Wo bist du verletzt?/  
Wo hast du dich 
verletzt? 
 

Gdzie się zraniłeś? 

 Hat es wehgetan? 
 

Bolało? 

 Tut es weh? 
 

Boli cię? 

 Tut das dir weh? 
 

Boli cię to? 

 Hast du ein 
Wehwehchen/Aua? 
 

Masz kuku? 

 Das ist nur  
ein kleiner Kratzer/ 
eine kleine Schramme. 
 

To tylko małe 
draśnięcię. 

 

 Das ist nur ein blauer 
Fleck. 
 

To tylko siniak. 

 Blauer Ellbogen, 
aufgeschlagene Knie – 
nichts Schlimmes/Ernstes. 
 

Potłuczony łokieć, 
zdarte kolano – nic 

poważnego. 

 Du hast ein blaues 
Auge/ein Veilchen! Wie 
sieht das andere Kind aus? 

Masz podbite oko! 
Jak wygląda twój 

przeciwnik? 
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Übungen (Teil 6) 
 

1. Du kennst deine Kinder und ihre Ideen am 
besten. Schreib jene fünf Sätze auf, mit denen du 
ihnen am häufigsten etwas verbietest. 
 

i. __________________________ 
 

ii. __________________________ 
 

iii. __________________________ 
 

iv. __________________________ 
 

v. __________________________ 
 
2. Übersetze die Sätze ins Deutsche. 
 

a) Ten przewód jest podłączony do prądu. 
 
 

b) Trzymaj detergenty poza zasięgiem dzieci. 
 
 

c) Uważaj, aby się o to nie potknąć. 
 
 

d) Czy stopa ci puchnie? 
 
 

e) Nie dotykaj strupka. 
 
 

f) Nie wkładaj palców do gniazdka. 
 
 

g) Masz guza na głowie. 
 
 

h) To tylko zadrapanie.  
 
 

i) Będzie trochę piekło. 
 
 

j) Uważaj na palce. 
 
 

k) Może kopnąć cię prąd.  
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Demo zawiera tylko 9 przykładowych 

stron z wyrażeniami. Jeśli ciekawi Cię, 

jakie wyrażenia czekają na Ciebie na 

pozostałych, zapraszam tutaj po pełną 

wersję: 

www.englishspeakingmum.pl/sklep/ 

Pełna wersja „Zuhause” obejmuje ok. 100 

stron i ponad 600 gotowych wyrażeń. 

 
 
 
Dziękuję za zaufanie! 
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