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Słownictwo z lekcji:

sich waschen – myć się

duschen – brać prysznic

baden – kąpać się

Przypomnijmy formy powyższych czasowników w czasie przeszłym

Perfekt:

Ich habe mich gewaschen. – Umyłam się.

Ich habe geduscht. – Wzięłam prysznic.

Ich habe gebadet. – Wykąpałam się.

die Badewanne – wanna

die Dusche – prysznic

Sie müssen sich nicht jeden Tag waschen, ein Bad zwei Mal pro Woche

reicht. – Nie musi się pani myć codziennie, kąpiel dwa razy na tydzień

wystarczy.

Eine Dusche zwei Mal pro Woche reicht. 

– Prysznic dwa razy na tydzień wystarczy.

Heute werde ich nur manche Stelle an Ihrem / deinem Körper waschen. –

Dzisiaj umyję tylko niektóre miejsca na pani / twoim ciele.
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Wir alle schwitzen bei dieser Hitze. – Wszyscy się pocimy w tym upale.

Heute müssen Sie sich waschen. – Dzisiaj musi się pan umyć.

Heute musst du dich waschen. – Dzisiaj musisz się umyć.

Sie können sich in der Badewanne waschen oder duschen. 

– Może się pan umyć w wannie lub wziąć prysznic.

Du kannst dich in der Badewanne waschen oder duschen. 

– Możesz się umyć w wannie lub wziąć prysznic.

Wollen Sie sich in der Badewanne waschen oder duschen? 

– Czy chce się pan/pani umyć w wannie czy wziąć prysznic?

Willst du dich in der Badewanne waschen oder duschen? 

– Czy chcesz umyć się w wannie czy wziąć prysznic?

die Alltagsroutine – rutyna dnia codziennego

Wir waschen uns vor dem Schlafengehen. 

– Myjemy się przed pójściem spać.

Wir waschen uns immer am Abend. – Myjemy się zawsze wieczorem.

Wir waschen uns immer am Morgen. – Myjemy się zawsze rano.
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Ein Bad / eine Dusche gehört dazu. – Kąpiel / prysznic musi być.

Wir gehen jetzt ins Bad. – Idziemy teraz do łazienki.

Sie sollten sich nicht alleine waschen, ich helfe Ihnen. 

– Nie powinien pan myć się sam, pomogę panu.

Du solltest dich nicht alleine waschen, ich helfe dir. 

– Nie powinieneś myć się sam, pomogę ci.

Sie sollten nicht alleine im Bad sein. 

– Nie powinien pan być sam w łazience.

Du solltest nicht alleine im Bad sein. 

– Nie powinieneś być sam w łazience.

Sie könnten hier rutschen. – Mógłby pan się tutaj poślizgnąć.

Du könntest hier rutschen. – Mógłbyś się tutaj poślizgnąć.

Heute müssen Sie duschen. – Dzisiaj musi pani wziąć prysznic.

Heute musst du duschen. – Dzisiaj musisz wziąć prysznic.

Zuerst duschen Sie, dann essen wir etwas Leckeres. Vielleicht ein Stück

Kuchen? – Najpierw weźmie pan/pani prysznic, potem zjemy coś

pysznego. Może kawałek ciasta?
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Gestern haben wir nach der Dusche Kuchen gegessen, für heute ist auch

noch etwas da. 

– Wczoraj po prysznicu jedliśmy ciasto, na dzisiaj też jest jeszcze trochę.

Heute kommt – Dzisiaj przyjdzie:

der Arzt – lekarz

die Ärztin – lekarka

Ihr Sohn / Ihre Tochter – pani/pana syn / córka

dein Sohn / deine Tochter– twój syn / twoja córka

Heute kommen – Dzisiaj przyjdą:

Ihre Kinder – pani/pana dzieci

deine Kinder – twoje dzieci

Gäste – goście

Sie haben vergessen, sich zu waschen. – Zapomniał pan się umyć.

Du hast vergessen, dich zu waschen. – Zapomniałeś się umyć.

Bitte kommen Sie langsam ins Bad! – Proszę przyjść powoli do łazienki!

Bitte komm langsam ins Bad! – Proszę przyjdź powoli do łazienki!

Keine Angst, Antirutschmatten sind da. 

– Proszę się nie bać, maty antypoślizgowe są tutaj.
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Ich werde Sie / dich festhalten. – Będę pana / cię trzymać.

Ich bin da, um Ihnen / dir zu helfen. 

– Jestem tutaj, żeby panu/pani / tobie pomóc.

Im Bad ist es warm, ich habe das Fenster zugemacht. 

– W łazience jest ciepło, zamknęłam okno.

Die Heizung ist an. – Ogrzewanie jest włączone.

Das Wasser ist warm. – Woda jest ciepła.

Das Wasser ist lauwarm. – Woda jest letnia.

Ist das Wasser Ihnen / dir zu kalt? 

– Czy woda jest dla pana / dla ciebie za zimna?

Ist das Wasser Ihnen / dir zu heiß? 

– Czy woda jest dla pana / dla ciebie za gorąca?
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  Notizen                                                       Notatki
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