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LEKCJA 17. 

Die Freizeit- czas wolny  

 
Basketball  spielen - grać w koszykówkę 
 
Volleyball spielen - grać w siatkówkę 
 
Handball spielen - grać w piłkę ręczną 
 
Karten spielen - grać w karty 
 
Gitarre spielen - grać na gitarze 
 
schwimmen - pływać 
 
lesen - czytać 
 
Musik hören - słuchać muzyki 
 
singen - śpiewać 
 
tanzen - tańczyć 
 
Filme ansehen - oglądać filmy 
 
liegen - leżeć 
 
faulenzen - leniuchować 
 
sich erholen - wypoczywać 
 
plaudern - plotkować 
 
Ausstelungen besuchen - chodzić na wystawy 
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zu Hause sitzen - siedzieć w domu 
 
Zeitungen lesen - czytać gazety 
 
Briefe schreiben - pisać listy 
 
sich interessieren für - interesować się czymś 

rudern/paddeln - wiosłować 

klettern - wspinać się 

eine Party geben - wydać przyjęcie 

Pilze sammeln - zbierać grzyby  

Blumen pflücken - zbierać kwiaty 

 Münzen sammeln - zbierać monety  

 Briefmarken sammeln - zbierać znaczki  

 Sammeln - zbierać, kolekcjonować  

 Segeln - żeglować   

Musik lieben - kochać muzykę  

sich für die Kunst interessieren - interesować się sztuką  

den Fremdsprachenkurs besuchen - uczęszczać na kurs j. obcego  

Fremdsprachen lernen - uczyć się języków obcych   

 sich amüsieren - bawić się  

 Wanderungen machen  - wędrować  

Wandern - wędrować 

 Natur beobachten - obserwować przyrodę  
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 malen - malować  

 zeichnen - rysować  

 Stadtbummel machen - włóczyć się po mieście  

 trampen - włóczyc się  

träumen - śnić   

singen - śpiewać  

tanzen - tańczyć  

Aerobic treiben - uprawiać aerobik  

 Gymnastik treiben - uprawiać gimnastykę   

 Kampfsport machen - uprawiać sztuki walki  

 Schach spielen - grać w szachy  

 das Kartenlegen - wróżenie z kart  

 Patiencen legen - stawianie pasjansa  

 Kreuzworträtsel lesen - rozwiązywać krzyżówki  

 fotografieren/ Fotos machen - fotografować  

 basteln - majsterkować  

 stricken - robić na drutach  

häkeln - szydełkować  

nähen - szyć 

Ski springen - skakać na nartach 

Ski Fahrem - jeździć na nartach 

Fallschirmspringen - skakać na spadochronie  
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 Spazieren - spacerować  

 Zeit verbringen - spędzać czas  

sich mit Freunden treffen - spotykać się z przyjaciółmi  

 im Internet surfen - surfować po necie  

czatować – chatten 

 zeichnen- szkicować  

trainieren - trenować  

 der Sportfan sein - być miłośnikiem sportu  

 die Fitness - Welle - fala odnowy biologicznej  

 sich erholen – wypoczywać 

jagen - polować  

 neue Leute kennen lernen - poznawać ludzi  

 im Garten arbeiten - pracować w ogrodzie  

 tauchen - nurkować  

sich entspannen - odpoczywać  

 Großeltern besuchen - odwiedzać dziadków  

 Eltern besuchen - odwiedzć rodziców 

 Bekannte besuchen - odwiedzać znajomych  

Filme anschauen - oglądać filmy   

 Serien schauen - oglądać seriale  

 Fernsehen - oglądać telewizję  

 Klavier spielen - grać na pianinie  
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Geige spielen - grać na skrzypcach  

 grillen - grillować   

ins Restaurant gehen - iść do restauracji  

ins Theater gehen -  iść do teatru   

in den Klub/Pub gehen - iść do klubu/pubu 

in den Zoo gehen - iść do zoo   

 in eine Schwimmhalle gehen - iść na basen  

 in die Disko gehen - iść na dyskotekę   

ins Kino gehen - iść do kina 

 zum Konzert gehen - iść na koncert  

 

 

Was ist dein Hobby? Jakie jest Twoje hobby? 

Mein Hobby ist .. 

Meine Hobbys sind Computerspiele, angeln und Auto fahren. 

Was machst du in der Freizeit ? Co robisz w wolnym czasie? 

In der Freizeit surfe ich im Internet. 

Wofür interessierst du dich ? - Czym się interesujesz? 
 
Ich interessiere mich für Sport.  
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Przysłowia: 
 
Wer zuerst kommt, der mahlt zuerst- Kto pierwszy, ten lepszy. 
Der Zweck heiligt die Mittel- Cel uświęca środki.  
 

 


