Boże Narodzenie – słownictwo
Przyporządkuj podane słownictwo do kategorii!
Uzupełnij tabelę i kategorie słownictwem, które już znasz lub typowymi
potrawami i tradycjami dla Twojego regionu.

Co?

Osoby

Potrawy/
Coś do jedzenia

Tradycja

Pozostałe słowa

adwent
barszcz
bombka
Boże Narodzenie
choinka
dzieciątko Jezus
jasełka
karp
jarmark bożonarodzeniowy
kolęda
kapusta z grzybami
makowiec
Mikołaj
pasterka
pierwsza gwiazdka na niebie
prezent
szopka bożonarodzeniowa
gwiazdor
święty Mikołaj
odświętnie udekorowane
tradycja
wigilia
wieniec adwentowy
kalendarz adwentowy
pierogi
łazanki
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Dopasuj niemieckie zwroty do polskiego tłumaczenia!
Wybierz odpowiednie słownictwo i opowiedz o świętach w Twoim domu!
Co jest typowo niemieckie, a co dotyczy również Polski, porównaj!
Etwas zu Weihnachten tun/
Aktivitäten

Nr.

1. sich auf die Festtage freuen

ustawić szopkę

2. das Haus dekorieren

rozpakować prezenty

3. Oblate teilen

w Boże Narodzenie

4. Lebkuchen backen

odwiedzać rodzinę i znajomych

5. Nationalgerichte servieren

przygotowywać świąteczne potrawy

6. den Tisch festlich decken

życzyć sobie wszystkiego najlepszego

7. sich an den Tisch setzen

świętować w rodzinnym kręgu

8. den Weihnachtsbaum schmücken

zapraszać samotne osoby

9. Weihnachtslieder singen
nakrywać odświętnie do stołu
10. die Krippe ausstellen
czekać na pierwszą gwiazdkę
11. auf den ersten Stern warten
stroić choinkę
12. im Familienkreis feiern
śpiewać kolędy

13. einsame Menschen einladen
14. Familie und Verwandte besuchen
15. Weihnachtsgerichte vorbereiten
16 sich alles Beste wünschen

cieszyć się na święta
podawać narodowe potrawy
dekorować dom

17. an Weihnachten

dzielić się opłatkiem

18. Geschenke auspacken

siadać do stołu
piec pierniki
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Słownictwo rozwiązanie
Co?

Potrawy/
Coś do jedzenia

Osoby

dzieciątko Jezus

barszcz

Mikołaj

karp

święty Mikołaj

kapusta z grzybami

gwiazdor

pierogi
makowiec
łazanki

Tradycja

Pozostałe słowa

adwent

tradycja

choinka

odświętnie udekorowane

bombka

Boże Narodzenie

jarmark bożonarodzeniowy
wieniec bożonarodzeniowy
wigilia
jasełka
pasterka
prezent
kolęda
szopka bożonarodzeniowa
pierwsza gwiazdka na niebie
kalendarz adwentowy
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Etwas zu Weihnachten tun/ Aktivitäten
cieszyć się z nadchodzących świąt – sich auf die Festtage freuen
dekorować dom – das Haus dekorieren
dzielić się opłatkiem – Oblate teilen
piec pierniki – Lebkuchen backen
podawać narodowe potrawy – Nationalgerichte servieren
nakrywać odświętnie do stołu – den Tisch festlich decken
siadać do stołu – sich an den Tisch setzen
stroić choinkę – den Weihnachtsbaum schmücken
śpiewać kolędy – Weihnachtslieder singen
ustawić szopkę – die Krippe ausstellen
czekać na pierwszą gwiazdkę – auf den ersten Stern warten
świętować w rodzinnym kręgu – im Familienkreis feiern
zapraszać samotne osoby – einsame Menschen einladen
odwiedzać rodzinę i znajomych – Familie und Verwandte besuchen
przygotowywać świąteczne potrawy – Weihnachtsgerichte vorbereiten
życzyć sobie wszystkiego najlepszego – sich alles Beste wünschen
w Boże Narodzenie – an Weihnachten
rozpakowywać prezenty – Geschenke auspacken
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