Lekcja 17
Ich interessiere mich für Geschichte.
Rozmowa o zainteresowaniach.
Ta lekcja przybliży Ci słownictwo związane z opowiadaniem o swoich
zainteresowaniach oraz czynnościach czasu wolnego. Nauczysz się pytać o hobby
rozmówcy oraz opowiadać o swoim.
Słownictwo:
czytać książki – Bücher lesen [Byśa lejsen]
spacerować - spazieren gehen [szpaciren gejen]
biegać – joggen [dżogen]
oglądać telewizję – fernsehen [fernzejen]
gotować – kochen [kochen]
słuchać muzyki – Musik hören [muzik hyren]
fotografować – fotografieren [fotografiren]
haftować – sticken [sztiken]
szydełkować – häkeln [hekeln]
robić na drutach – stricken [sztriken]
majsterkować – basteln [basteln]
grać - spielen [szpilen]
oglądać seriale – Serien schauen [zerijen szauen]
czytać gazetę – Zeitung lesen [cajtun lejsen]
jeździć rowerem – Rad fahren [rad faren]
jeździć konno – reiten [rajten]
spędzać czas – Zeit verbringen [cajt ferbringen]
rysować – zeichnen [cajśnen]
wędrować - wandern [wandern]
spotykać się z przyjaciółmi – sich mit Freunden treffen [ziś mit frojnden trefen]
łowić ryby – angeln [angeln]

rozwiązywać krzyżówki – Kreuzworträtsel lösen [krojcwortretsel lysen]
tańczyć – tanzen [tancen]
szyć – nähen [nejen]
leniuchować – faulenzen [faulencen]

Przydatne zwroty:
Ich interessiere mich für ….. [iś interesire miś fyr] – Interesuję się….
Wofür interessierst du dich? [wofyr interesirst du diś] – Czym się interesujesz?
Mein Hobby ist ….. [majn hobby yst] – Moim hobby jest….
Was ist dein Hobby? [was yst dajn hobby] – Co jest twoim hobby?
In der Freizeit …. [in der frajcajt] – W wolnym czasie….
Was machst du in der Freizeit? [was machst du in der frajcajt] – Co robisz w
wolnym czasie?

A oto przykładowy dialog, jaki możemy przeprowadzić z podopiecznym:

o

o

o

Guten Tag Herr Müller! Wie geht’s Ihnen heute?
Guten Tag Frau Nowak! Ganz gut und Ihnen?
Mir geht es auch gut. Möchten Sie Tee trinken und ein bisschen sprechen?
Aber natürlich!
Was möchten Sie nach dem Mittagessen machen?
In der Freizeit lese ich Zeitung oder sehe fern, und Sie? Was machen Sie in
der Freizeit?
 Ich interessiere mich für Musik. Gerne höre ich klassische Musik.

 Dzień dobry, Panie Müller! Jak pan się miewa?
o Dzień dobry, Pani Nowak! Całkiem nieźle, a pani?
 U mnie również wszystko w porządku. Czy chciałby pan napić się herbaty
i trochę porozmawiać?
o Bardzo chętnie!
 Co chciałby pan robić po obiedzie?
o W wolnym czasie czytam gazetę albo oglądam telewizję, a pani? Co pani
robi w wolnym czasie?
 Interesuję się muzyką. Lubię słuchać muzyki klasycznej.

