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O co chodzi? 

Oddaję w Wasze ręce kolejnego e-booka 

przeznaczonego dla rodziców uczących języka 

hiszpańskiego 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”. Celem mojej pracy było 

podarowanie Wam czasu i poczucia pewności. 

 

 

Dla kogo jest ta publikacja? 

 

– Dla osób, które wraz ze swoimi dziećmi 

właśnie zaczynają przygodę z językiem 

hiszpańskim. 

 

– 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 

hiszpańskim. 
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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 w 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 obcy 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 drugim 

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 

przetłumaczona przez profesjonalną 

tłumaczkę, której językiem ojczystym jest 

język hiszpański (native speakerka).   
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Nie jest to kurs hiszpańskiego 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 obszernym przypisom osoby 

bardziej zaawansowane mogą pogłębiać swoją 

znajomość języka hiszpańskiego. A 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 

hiszpańskim. 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 „En casa” 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. Numeracja obok zdań ułatwia wyszukanie 

plików MP3 z wymową.  

 

Ale czy native by tak powiedział? 

„No bo przecież moja siostra mieszka w Hiszpanii 

a ona na X mówi Y a nie Z. A koleżanka z Ameryki 

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 

(trudno np. czasem w ogóle mówić o jednej wersji 

jakiegoś słowa, kiedy wersje różnią się w 

poszczególnych regionach). 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. Książka została poddana korekcie, ale 

wciąż jest to jedna osoba z jednego regionu na 

świecie. Więc z pewnością na drugim końcu 
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świata ktoś może na to samo mówić inaczej. 

Należy się z tym po prostu pogodzić.  

 

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 i zmniejszyłam czcionkę w 

stosunku do poprzedniej części. 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. 

Zapraszam również na mój kanał na 

Instagramie i Facebooku 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! 

 

 
 

 

http://www.englishspeakingmum.pl/produkt/en-casa/


www.englishspeakingmum.pl 6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.englishspeakingmum.pl 7 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



www.englishspeakingmum.pl 8 

La cocina: el corazón del hogar 
“El hambre es el mejor condimento”. 
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Comer o no comer 
 

2.1 

¿Tienes hambre? ¿Quieres 
comer algo? 
 

Jesteś głodny? 
Chciałbyś coś zjeść? 

 

2.2 

Me está entrando 
hambre ¿y a ti? 
¿Picamos algo? 

Zaczynam być 
głodna, a ty?  

Może coś  

przekąsimy? 

 
2.3 

Hace 3 horas que comimos. 
Me muero de hambre,  
¿y tú? 
 

Minęły 3 godziny 
od naszego 

ostatniego posiłku. 
Umieram z głodu,  

a ty? 

 

2.4 

Te suenan las tripas. Es 
hora de comer algo. 

Burczy ci w 
brzuszku.  

Czas coś zjeść. 

 

2.5 

Me parece que tienes el 
estómago vacío.  
Vamos a comer algo. 
 

Chyba masz  

pusty żołądek.  

Zjedzmy coś. 

 

2.6 

Vamos a comer algo antes 
de salir. 

Zjedzmy coś 
 przed wyjściem. 

 

2.7 

No es saludable picar entre 
comidas. Dentro de poco 
estará la comida. 

Niezdrowo jest 
podjadać między 

posiłkami.  
Wkrótce  

będzie obiad. 

2.8 

 

Toma* un poco de pan 
mientras esperas. 
 

Weź sobie trochę 
chleba, czekając. 

2.9 

¿Tienes ganas de comer 
algo en particular? 
 

Masz ochotę na coś 
konkretnego? 

 

 

 

*En España también se podría decir “coge”, pero evita usar 

este verbo en América Latina./W Hiszpanii możesz też 

powiedzieć „coge”, ale unikaj używania tego czasownika w 

Ameryce Łacińskiej.  
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2.10 

¿Quieres algo en 
concreto? 
 

Masz ochotę na 
coś konkretnego? 

 

2.11 

¿Se te ocurren algunos 
platos concretos? 
 

Czy przychodzą ci 
do głowy jakieś 

konkretne dania? 

2.12 

¿Qué quieres comer 
exactamente? 
 

Na co konkretnie 
miałbyś ochotę? 

2.13 

¿Qué te gustaría comer? 
 

Co chciałabyś 
zjeść? 

 

2.14 

Me apetece una sopa 
caliente para entrar en 
calor. 
 

Mam ochotę na 
ciepłą zupę, aby się 

rozgrzać. 

2.15 

¿Tienes sed? 
 

Jesteś spragniony? 

2.16 

¿Quieres beber algo? 
 

Chcesz coś do 
picia? 

2.17 

¿Puede ser agua? 
 

Czy woda  

może być? 

2.18 

¿Puede ser zumo*? 
 

Czy sok może być? 

 

2.19 

Es mejor calmar la sed 
con agua. 
 

Najlepiej gasić 
pragnienie wodą. 

 

2.20 

Déjame aguarte el zumo. 
 

Rozcieńczę ci  
sok wodą. 

2.21 

¿Quieres beber algo para 
pasar la comida? 
 

Chcesz popić  
czymś posiłek? 

 

 
 

*En América Latina se usa con más frecuencia la palabra 

“jugo”./W Ameryce Łacińskiej częściej używane jest słowo 

„jugo”.  
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Todo lo que necesitas para sobrevivir una 
comida 
 

4.1 

Te meto en la trona. 

 

Włożę cię do 
krzesełka do 

karmienia. 

 

4.2 

Vamos a ponerte el 

babero o el babi* para 

que no te manches la 

ropa. 

Załóżmy śliniak albo 
fartuszek, abyś nie 

pobrudził ubranek. 

 

4.3 

No te quites el babero. 

 

Nie zdejmuj  
proszę śliniaka. 

 

4.4 

Voy a traerte el cuenco 
con ventosa para que 
no lo vuelques. 
 

Przyniosę miseczkę 
z przyssawką, abyś 

jej nie wywrócił. 

 

4.5 

No te preocupes si tiras 
algo. 
 

Nie przejmuj się,  

gdy coś się wysypie. 

4.6 

Has derramado un 
poco de leche al 
echarla. No pasa nada. 
 

Rozlałaś trochę 
mleka podczas 

nalewania.  

Nie szkodzi. 

4.7 

Intenta apuntar al 

centro del cuenco 

cuando te echas los 

copos de maíz. 

 

Postaraj się celować 
w środek miski, 

nasypując płatki 
kukurydziane. 

 

4.8 

Se te ha caído del 

tenedor. No pasa nada. 

Intenta pincharlo otra 

vez. 

 

Spadło ci z widelca. 
To nic. Spróbuj 

nadziać to 
ponownie. 

 

*“El babi” es una prenda infantil que se pone sobre el resto de 

la ropa para evitar que esta se manche./„El babi” to ubranko 

dziecięce, które zakłada się na pozostałe części garderoby, aby 

zapobiec ich poplamieniu. 
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 5. Savoir vivre o c'est la vie 

5.1 

Lávate primero las 

manos. 

 

Umyj najpierw 
ręce. 

5.2 

Siéntate a la mesa*. 

 

Usiądź przy stole. 

5.3 

Súbete las mangas. 

 

Podwiń rękawy. 

5.4 

No andamos ni corremos 

mientras comemos. 

 

Podczas jedzenia 
nie chodzimy ani 

nie biegamy. 

 

5.5 

Siéntate en la silla o el 

taburete. 

 

Usiądź na krześle 
lub stołku. 

5.6 

Siéntate derecho. 

 

Usiądź prosto. 

5.7 

¡¿Qué?! ¡Quita los pies 

de la mesa! 

 

Co?! Nogi ze stołu! 

5.8 

No muevas las piernas. 

 

Nie majtaj nogami. 

5.9 

Apoya la espalda. 

 

Oprzyj się. 

5.10 

Apoya la espalda en el 

respaldo de la silla. 

 

Oprzyj się o 
oparcie krzesła. 

5.11 

No sorbas la sopa. 

 

Nie siorb  
proszę zupy. 

5.12 

No chasques la lengua. 

 

Nie mlaskaj. 

 

5.13 

Lo has escupido al 

suelo. Límpialo, por favor. 

Wyplułaś  
na podłogę.  

Proszę zetrzyj to. 

*También puedes decir “en la mesa”, aunque esta frase tiene el 

doble sentido de sentarse encima de ella./Możesz również 

powiedzieć „en la mesa”, chociaż to wyrażenie ma podwójne 

znaczenie tj. siedzenie na nim. 
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Ejercicios (parte 1) 

 
1. ¿Cómo lo dirías en español? 

 
 

a) Słyszę, że burczy ci w brzuchu. 
 
 
 
b) Chcesz popić? 
 
 
 
c) Spróbuj. Weź jeden łyczek. 
 
 
 
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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Platos y recipientes 

11.1 

Esta taza está 

descascarillada, toma 

otra. 

Ten kubek jest 
wyszczerbiony,  

weź inny. 

11.2 

Ese bol está agrietado, no 

podemos echar nada 

caliente. 

Tamta miska 
jest pęknięta, 

więc nie 
możemy wlewać 

do niej nic 
gorącego. 

11.3 

La boquilla de la tetera 

está atascado. 

Dziobek 
dzbanka do 
herbaty jest 

zablokowany. 

 

11.4 

No tires las chapas y los 

tapones. 

 

Nie wyrzucaj 
tych kapsli i 

nakrętek. 

 

11.5 

La botella está abierta, 

ciérrala. 

 

Butelka jest 
otwarta,  

zamknij ją. 

 

11.6 

Desenrosca el tapón de la 

botella. 

Odkręć 
nakrętkę.  

11.7 

Esta tapa no encaja en este 

tarro. 

 

Ta zakrętka nie 
pasuje do tego 

słoika. 

 

11.8 

¿Tienes problemas para 

abrir el frasco? Recuerda: 

girando a la izquierda se 

abre y a la derecha se 

cierra. 

 

Masz problem z 
otwarciem 

słoika? 
Pamiętaj: w 

lewo odkręcasz, 
w prawo 

zakręcasz.  

 

11.9 

Tienes que desenroscar 

la tapa y, cuando 

termines, enroscarla de 

nuevo. 

 

Musisz odkręcić 
pokrywkę, a gdy 

skończysz, 
zakręcić z 

powrotem. 

 

11.10 

Simplemente ábrela y 

después ciérrala. 

Po prostu 
odkręć, a potem 

zakręć. 
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Ejercicios (parte 3) 

 
1. ¿Qué necesitas para… 
 

a) cortar zanahorias en rodajas? 

 

 

 

b) cortar galletas? 

 

 

 

c) ablandar la carne? 

 

 

 

d) verter líquidos? 

 

 

 

e) pesar ingredientes? 

 

 

 
f) escurrir la pasta? 

 

 

 

g) hervir agua para hacer té? 

 

 

 

h) extender la masa? 

 

 

 

i) abrir nueces? 
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2. Diles a tus hijos lo que pueden hacer en la 
cocina. 

 
 

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 wyszczerbionej miseczki. 

 

h) Rozbijesz jajka? Muszę ubić białka. 

 

i) Zmniejsz ogień. 

 

j) Nastaw czajnik. 

 

k) Znajdź zakrętkę do tego słoika. 

 

l) Schowaj garnki, rondle i patelnie do szafki. 
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El baño 
“Niños sucios, niños felices”. 
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Así me lavo las manos 
 

12.1 

Tenemos que lavarnos las 

manos en el lavabo 

después del paseo. 

 

Musimy umyć 
ręce w umywalce  

po spacerze. 

 

12.2 

¿Quieres hacerlo tú sola, o 

tengo que ayudarte? 

 

Chcesz to zrobić 
sama, czy mam 

pomóc? 

 

12.3 

Échate un poco de jabón 

líquido en las manos. 

Una vez es suficiente. 

 

Wyciśnij trochę 
mydła w płynie na 

rączki. Jeden raz 
wystarczy. 

  

12.4 

No hagas demasiada 

espuma, puedes atascar 

las cañerías. Tendremos 

que llamar al fontanero. 

 

Nie rób za dużo 
piany, może  
zatkać rury. 

Będziemy  
musieli wezwać 

hydraulika. 

 

12.5 

¿Prefieres usar una 

pastilla de jabón o 

jabón líquido del 

dispensador? 

 

Wolisz mydło w 
kostce czy w 

płynie z 
dozownika? 

 

12.6 

Primero moja las manos. 

 

Najpierw zamocz 
ręce. 

12.7 

Abre el grifo. 

 

Odkręć kran. 

12.8 

Cierra el grifo. 

 

Zakręć kran. 

12.9 

Toma un poco de jabón 

con las manos y frótalas 

para hacer espuma. 

Weź trochę mydła 
na dłonie i 

pocieraj, aby je 
spienić. 

12.10 

Es bueno frotar un poco 

las manos para eliminar 

todos los gérmenes. 

Dobrze jest trochę 
poszorować,  

aby usunąć 
wszystkie zarazki. 
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Cambiamos el pañal 
 

 
15.1 

¿Te has hecho pis?*  

¿Estás mojado/mojada? 

 

Zrobiłaś siku?  

Masz mokro? 

 

15.2 

¿Has hecho caca** en el 

pañal***? 

 

Zrobiłeś kupkę do 

pieluchy? 

15.3 

Tu pañal huele mal. 

 

Twoja pieluszka 

brzydko pachnie. 

 

15.4 

Tu pañal está  

mojado. 

 

Twoja pieluszka 

jest mokra. 

15.5 

Tu pañal está lleno. Twoja pieluszka 

jest pełna. 

15.6 

Tienes caca en el pañal. Masz kupę w 

pieluszce. 

15.7 

Tu pañal tiene una 

fuga. Tenemos que 

cambiarte de ropa. 

Pieluszka 

przeciekła.  

Musimy cię 

przebrać.  

15.8 

Estate quieto. No 

puedo abrochar las 

tiras. 

Nie wierć się.  

Nie mogę  

zapiąć rzepów. 

15.9 

No te muevas. Nie ruszaj się. 

15.10 

¿No está demasiado 

fuerte? ¿No te aprieta 

en la tripa? 

Nie za ciasno? Nie 

ciśnie w brzuszek? 

*La diferencia entre “te has hecho pis” y “has hecho pis” es que 

en el primer caso te lo haces encima./Różnica między „te has 

hecho pis” a „has hecho pis” polega na tym, że w pierwszym 

przypadku osoba obsikuje siebie. 

**Se puede usar la palabra “popó”, pero es un poco 

cursi./Możesz użyć słowa „popó”, ale jest nieco kiczowate. 

***Coloquialmente también se le llama “dodotis” por una 

famosa marca de pañales (igual que el polaco 

“pampers”)./Potocznie nazywane jest także „dodotis” ze 

względu na znaną markę pieluch (tak jak polskie 

„pampersy”).  
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Ejercicios (parte 4) 
 

1. ¿Cómo se dice en español? 

 

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) Pieluszka przeciekła. 

 

 

 

i)  Czy pieluszka nie uciska cię w brzuch? 

 
 
 
a) Muszę podetrzeć ci pupę. 
 
 
 
b) Wysuszyć ci włosy suszarką? 
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Las tareas domésticas 
 

“Limpiar con niños en la casa es como cepillar tus dientes 
mientras comes galletas”. 
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En la lavandería 

 

21.9 

Alguien tiene que tender 
la colada en el 
tendedero. 
 

Ktoś musi 
rozwiesić pranie 

na suszarce. 

21.10 

Aquí tienes las pinzas, 
sal fuera y tiende la colada 
en la cuerda. 
 

Masz tutaj 
spinacze, wyjdź na 
zewnątrz i powieś 

pranie na sznurze. 

21.11 

La ropa mojada está en el 
barreño. 
 

Mokre pranie leży 
w misce. 

 

21.12 

Primero deberías sacudir 
un poco la ropa. 
 

Najpierw 
powinnaś nieco 
strzepać mokre 

ubrania. 

 

21.13 

Tengo que lavarlo a 
mano. Esta tela es 
delicada. 
 

Muszę to wyprać 
ręcznie. Ta tkanina 

jest delikatna. 

 

21.14 

Espero que salga esta 
mancha. 
 

Mam nadzieję, że 
ta plama zejdzie. 

21.15 

No ha salido esta 
mancha, tenemos que 
usar un quitamanchas. 
 

Ta plama się nie 
sprała, więc 

użyjemy 
odplamiacza. 

21.16 

No tienes suficiente fuerza 
para escurrirlo. 
 

Nie masz tyle siły, 
aby to wycisnąć. 

21.17 

Toma. Ya está escurrido. 
 

Proszę.  
Wyciśnięte. 

 

21.18 

¿Quién va a recoger la 
ropa y doblarla? 
 

Kto zbierze  
i złoży pranie? 
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¡Ay! 
 

24.1 

¿Estás herido? 

 

Zraniłeś się? 

24.2 

¿Dónde te has hecho 

daño? 

 

Gdzie się zraniłeś? 

24.3 

¿Te ha dolido? 

 

Bolało? 

24.4 

¿Te duele? 

 

Boli cię? 

24.5 

¿Tienes pupa? 

 

Masz kuku? 

24.6 

Solo es un pequeño 

rasguño. 

 

To tylko małe 
draśnięcię. 

 

24.7 

Es solo un moratón. 

 

To tylko siniak. 

24.8 

Solo es un arañazo. 

 

To tylko 
zadrapanie. 

 

24.9 

Un codo magullado, 

una rodilla raspada, 

nada serio. 

 

Potłuczony łokieć, 
zdarte kolano – 
nic poważnego. 

24.10 

¡Tienes un ojo morado! 

¿Qué aspecto tiene el otro 

niño? 

 

Masz podbite oko! 
Jak wygląda twój 

przeciwnik? 

24.11 

Esta herida está 

sangrando, vamos a 

ponerte una tirita*. 

Ze skaleczenia leci 
krew, zaklejmy 

je plastrem. 

 

 

*“Una curita” en América Latina./„Una curita” w Ameryce 

Łacińskiej. 
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Ejercicios (parte 6) 

 
1. Tú conoces mejor que nadie a tus hijos y sus 
ideas. Escribe las 5 frases que dices con más 
frecuencia a tus hijos. 

 
i. No __________________________ 

 
ii. No __________________________ 

 
iii. No __________________________ 

 
iv. No __________________________ 

 
v. No __________________________ 

 

 
2. Traduce estas frases al español. 
 

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) Nie przytnij sobie palców drzwiami. 
 
 

k) Może kopnąć cię prąd. 
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