Lektion 13
Frau Müller fühlt sich wohl!
Czyli o udzielaniu informacji o samopoczuciu podopiecznego.
W tym materiale zostaną zaprezentowane treści, które pomogą Ci opisać stan
podopiecznej/podopiecznego. Dowiesz się, jak udzielić takiej informacji rodzinie,
lekarzowi oraz samemu seniorowi. Na początku poznasz podstawowe
słownictwo związane z tym tematem, następnie ułożymy zwroty z poznanymi
słówkami.
Wybrane słownictwo:
- sich wohl fühlen [ziś wol fylen] – czuć się dobrze
- sich nicht wohl fühlen [ziś niśt wol fylen] – nie czuć się dobrze
Komentarz:
W języku niemieckim podczas opisywania samopoczucia często używa się
zamiast słówka gut – dobrze, słowo – wohl, które ma podobne znaczenie.
- übel [ybel]– niedobrze
- traurig [trauriś] – smutny/a
- froh [fro] – wesoły/a
- müde [myde] - zmęczony
- glücklich [glykliś] – szczęśliwy
- schläfrig [szlefriś] – śpiący
- mäkelig [meleiś]– marudny, zrzędliwy
- nörgeln [nyrgeln]- marudzić – słówko to ma negatywny wydźwięk
- sich freuen [ziś frojen] – cieszyć się
- freundlich [frojndliś] – przyjazny
- zurückgezogen [curykgecogen] – wycofany
- krank [krank] – chory
- das Fieber [das fiba] - gorączka
- die Blutung [di blutung]– krwawienie

- in Ohnmacht fallen [in onmacht fallen] - zemdleć
- bewusstlos [bewustlos] – nieprzytomny
- die Übelkeit [di ybelkajt]- nudność
- die Vertsopfung [di fersztopfun] – zatwardzenie
- der Durchfall [der durśfal] – biegunka
- die Ohnmacht [onmacht]- omdlenie

Przykłady zdań z użyciem powyższego słownictwa:

Es ist mir übel [es yst mir ybel] – jest mi niedobrze
Ist es Ihnen übel? [yst es inen ybel] – czy pani/panu jest niedobrze?
Herr Müller ist bewusstlos [Herr Myla yst bewustloz] – Pan Müller jest
nieprzytomny
Frau Müller hat Verstopfung [frau myla hat fersztopfun] – Pani Müller ma
zatwardzenie
Es ist mir übel [es yst mir ybel] – jest mi niedobrze
Ich fühle mich nicht wohl [iś fyle myś nyśt wol] – nie czuję się dobrze
Frau Müller ist heute traurig [Frau Myla yst hojte trauriś] – Pani Müller jest dziś
smutna
Sind Sie müde? [zind zi myde] – Czy jest pan/pani zmęczony/a
Sind Sie schläfrig? [zind zi szlefriś] – Czy jest pani/ pan śpiący
Frau Müller ist in Ohnmacht gefallen [Frau Myla yst in onmacht gefalen] – Pani
Müller zemdlała.
Sie haben ein hohes Fieber [zi haben ajn hoes fiba] – Pani/Pan ma wysoką
gorączkę

