Lektion 18
Auf Wiedersehen Frau Müller!
Czyli o tym, jak pożegnać się z podopiecznym.
Poprzednia lekcja przybliżyła Ci słownictwo związane z przywitaniem się z
podopiecznym, teraz natomiast nauczysz się, w jaki sposób możesz się pożegnać.
Bardzo często seniorzy przywiązują się do opiekunek/opiekunek i ciężko znoszą
dzień rozstania. W takim wypadku ważna jest umiejętność zapewnienia
podopiecznego o swoim powrocie.

Słownictwo i zwroty:
Ich reise morgen um 8 Uhr ab. [iś rajze morgen um acht uła ab] – Odjeżdżam jutro
o ósmej.
Ich muss meine Sachen packen. [iś mus majne zachen paken] – Muszę spakować
moje rzeczy.
In sechs Wochen komme ich zurück. [in zeks wochen komme iś curyck] – Za
sześć tygodni wrócę z powrotem.
Die andere Betreuerin kommt morgen. [Di andere betrojerin komt morgen] –
Druga opiekunka przyjedzie jutro.
Das ist Kristina, ihre neue Betreuerin. [das yst kristina, ire noje betrojerin] – To
jest Krystyna, pana nowa opiekunka.
Ich gehe schon schlafen, ich muss früh aufstehen. [iś geje szon szlafen, iś mus fru
aufsztejen] – Idę już spać, bo muszę rano wstać.
Ich warte auf meinen Bus. [iś warte auf majnen bus] – Czekam na mój bus.
Mein Bus kommt um 20 Uhr an. [majn bus komt um cwanciś uła an] – Mój bus
przyjedzie o 20.
Ich komme bestimmt zurück. [iś kome besztimt curyk] – Na pewno wrócę.
Leider komme ich nicht zurück. [lajda kome iś niśt curyck] – niestety już nie
wrócę.

Oto przykładowy dialog, który możesz przeprowadzić z podopiecznym/
podopieczną:

o

o

o

o

o

o

Hallo Herr Müller! Ich möchte mich mit Ihnen verabschieden!
Warum?! Was ist passiert?
Ich fahre morgen nach Hause.
Ach ja! Wann kommt also die andere Betreuerin?
Die kommt heute am Abend.
Ich habe das total vergessen!
Macht’s nichts!
Ich werde Sie sehr vermissen!
Seien Sie ruhig, in zwei Monaten bin ich zurück.
Wie heißt die zweite Betreuerin?
Sie heißt Barbara und ist eine nette Frau.
Ich hoffe so!


o

o

o
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o


Hallo Panie Müller! Chciałabym się z panem pożegnać!
Dlaczego?! Co się stało?
Jutro jadę do domu.
Ach tak! Kiedy przyjedzie druga opiekunka?
Ona przyjedzie jutro wieczorem.
Zupełnie o tym zapomniałem!
Nie szkodzi!
Będę bardzo za panią tęsknić!
Jak nazywa się druga opiekunka?
Ona nazywa się Barbara i jest bardzo miłą kobietą.
Mam nadzieję!

