Lektion 5
Haben Sie Kopfschmerzen?
Czyli o częściach ciała
Ciężko wyobrazić sobie pracę opiekunki bez znajomości przynajmniej
podstawowych części ciała. Ta lekcja ma na celu trochę przybliżyć Ci to
słownictwo.
die Stirn (die sztirn)- czoło
das Bein (das bajn) - noga
der Finger (der finger)- palec (u ręki)
der Bauch (der bauch) - brzuch
das Ohr (das or) - ucho
der Zeh (der cej) - palec u nogi
der Hals (der hals) - gardło
der Kopf (der kopf)- głowa
die Schulter (di szulter) - ramię
die Hand (di Hand) - ręka
der Schenkel (der szenkel ) - udo
das Herz (das herc) - serce
das Knie (das kni) – kolano
das Gesicht (das gezicht) - twarz
der Magen (der magen)- żołądek
der Rücken (der rycken) – plecy
die Brust (di brust) - pierś
das Haar (das har) - włosy
das Auge (das auge) - oko

die Wirbelsäule (di wirbelsojle)- kręgosłup
die Nase (di nase)- nos
der Zahn (der can) - ząb
der Hals (der hals) - szyja
der Fuß (der fus) - stopa
der Mund (der Mund) - usta
der Po (der po) – pupa
der Ellenbogen (der elenbogen) – łokieć

Znając nazwy części ciała jesteśmy również w stanie zapytać podopiecznego o to,
co go boli oraz zrozumieć jego odpowiedź. Wystarczy, że nauczymy się pewnego
schematu. Pytając o gelegliwość używamy następującego zwrotu:
Haben Sie ………schmerzen? (haben zi ….szmercen) – w wykropkowane
miejsce wstawiamy część ciała, o która chcemy zapytać np.:
Haben Sie Kopfschmerzen? (haben zi kopfschmercen) – czy boli panią głowa?
Chcąc zapytać, czy podopiecznego boli ząb w wykropkowane miejsce musimy
wstawić słówko ząb – Zahn
Haben Sie Zahnschmerzen? (haben zi canszmercen) – czy boli pana ząb?
Również odpowiedź nie jest skomplikowana. Używamy tutaj zdania
twierdzącego, dlatego czasownik już nie musi być na początku tak, jak we
wcześniejszym pytaniu:
Ich habe Kopfschmerzen (iś habe kopfszmercen) – boli mnie głowa
Ich habe Zahnschmerzen (iś habe canszmerzen) – boli mnie ząb

Zadanie: Postaraj się nazwać zaznaczone części ciała.

