
Thema: die Kleidung- Ubrania 
  

Dzień dobry, 
w tym temacie poznamy nazwy ubrań.  Nauczycie się mówić o tym co 
najchętniej nosicie, co wam się podoba a co nie do końca jest w waszym guście.
Na początek lista słówek- jest dodana osobno w pliku. 
Czasowniki, które trzeba znać i ich odmiana :

anziehen- zakładać, ubierać ( czasownik rozdzielnie złożony, z przedrostkiem 
"an"
ich ziehe.... an – ja zakładam
du ziehst.... an – ty zakładasz
er zieht ....an – on zakłada
sie zieht.... an – ona zakłada
es zieht.... an – ono zakłada 
wir ziehen ....an – my zakładamy
ihr zieht ....an – wy zakładacie
sie ziehen.... an – oni/one zakładają
Sie ziehen.... an – Pan, Pani zakłada, Państwo zakładają 
Beispiel: Was ziehst du gern an ? Co chętnie zakładasz ?
Ich ziehe gern die/eine Hose an .– Ja zakładam chętnie te/ jakieś spodnie.

tragen- nosić
ich trage – ja noszę
du trägst – ty nosisz
er/sie/es trägt -on/ona/ono nosi
wir tragen – my nosimy
ihr tragt – wy nosicie
sie tragen  - oni/ one noszą
Sie tragen- Pan, Pni nosi, Państwo noszą 
Beispiel :Was tr  ä  gst du gern ? Co chętnie nosisz?
Ich trage gern eine Hose. Noszę chętnie spodnie.

gefallen- podobać się 
es gefällt mir...- podoba mi się
es gefällt mir nicht...- nie podoba mi się
Gefällt dir? - podoba Ci się?
Gefallen dir? - podobają Ci się?

Beispiel:  Geffält dir das Kleid? Podoba ci się ta sukienka?
Ja, das Kleid gefällt mir- Tak, ta sukienka mi się podoba.Nein, das Kleid gefällt mir 
nicht – Nie, ta sukienka mi się nie podoba.



Pamiętajcie, jeśli mówmi o ubraniu, możemy użyć rodzajnika der,die, das- czyli 
bezpośrednio rodzajnika, który jest przy danym słówku- oznacza to, że mówimy o 
konkretnym ubraniu ten/ta/to.
Jeśli mówię o jakiejś rzeczy, nie o konkretnym ubraniu- używam rodzajnika 
nieokreślonego np:
der-ein         der Pullover- ten golf   ein Pullover – jakiś golf
die-eine       die Hose- te spodnie     eine Hose- jakieś spodnie
das-ein         sas Kleid- ta sukienka   ein Kleid- jakaś sukienka

Aufdabe 1
Beantworte die Fragen : Odpwiedz na pytania
a) Was ziehst du gern an?
b) Was trägst du nicht gern ?
c) Gefällt dir der Rock? (-)
d) Grfällen dir die Schuhe ?(+)
e) Gefällt dir das Hemd? (+)

 


