
   

 © Dr. Agnieszka Putzier und Ksenia Herbst-Buchwald  

Moduł dodatkowy 

Temat: Cyrk  

 

 

5 Żonglerka  
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Ćwiczenia 

 

Ćwiczenie 1 

Co pasuje razem? Połącz proszę.  
 
 

 
1. żonglować 

 
a. mit etw. jonglieren 

 

 
2. żonglerka 

 
b. der Jongleur / die Jongleurin 

 

 
3. żongler / żonglerka 

 

 
c. jonglieren 

 
4. żonglować czymś 

 

 
d. das Jonglieren 

 

 

 

1 = ___  2 = ___  3 = ___  4 = ___ 
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Ćwiczenie 2 

Czym można żonglować? Uzupełnij proszę. 
 

Można żonglować ... 

 

 

 
1. kapelusz  
 
 

 kapeluszami 
 

            

 
2. maczuga 
 
 
 ________________ 

 

 

 
3. obręcz 

 
 
 ________________ 

 

 

             

 
4. owoc 
 
 
 ________________ 
 

 

              

 
5. piłeczka 
 
 
 ________________ 
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Ćwiczenie 3 

Obejrzyj i posłuchaj 2 minuty wideo na youtube i zaznacz: 

Prawda (P) czy nieprawda (N)?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=K-v73CQQrHo  
 

1. Krzysiek jest artystą i trenerem sztuki cyrkowej. 

 

P N 

2. Krzysiek pokazuje na youtube, jak nauczyć się mówić po polsku. 

 

P N 

3. Krzysiek żongluje owocami. 

 

P N 

4. Krzysiek zaczyna od żonglowania jedną piłeczką. 

 

P N 

 

 

 

 

 

Ćwiczenie 4 (fakultatywne)  

Polskie cyrki. Zajrzyj na stronę i odpowiedz na pytania. 

 

http://mscyrku.blogspot.com/p/polskie-cyrki.html  
 

 

1. Ile polskich cyrków jest w Polsce? 

2. Jak nazywają się polskie cyrki? 

3. Który cyrk jest najstarszy? 

4. W którym cyrku nie ma zwierząt? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K-v73CQQrHo
http://mscyrku.blogspot.com/p/polskie-cyrki.html
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Słowniczek na warsztaty pt. „Cyrk“ 

 

Czasowniki - Verben 

biegać laufen 

chwytać greifen 

doskoczyć dazu springen 

klaskać  klatschen  

kręcić drehen 

obracać wenden/ drehen 

odplątywać entwirren  

odwiązywać  knoten  

owijać umwickeln 

podrzucać schleudern 

podskakiwać aufspringen 

przerzucać flippen 

przeskakiwać überspringen 

przytulać umarmen 

rzucać werfen 

skakać springen 

wchodzić aufsteigen 

wspinać się klettern 

wybijać się abspringen 

wylądować landen 

wyskakiwać herausspringen 

zaplątać verwickeln 

zawiązywać binden 

zchodzić absteigen 

złapać fangen 

 

Jak, dokąd, gdzie – Wie, wohin, wo? 

bokiem seitwärts 

do góry nach oben 

dookoła um herum 

lewa links 

na brzuch auf dem Bauch 

na dół nach unten 

na krzyż (z ręki do ręki) kreuzweise (von Hand zu Hand) 

na materacu auf der Matratze 

na plecy auf dem Rücken 

nisko niedrig 

obok siebie Seite an Seite 

prawa rechts 

prosto gerade 
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przodem vorwärts 

szeroko breit 

szybko schnell 

tyłem rückwärts 

wąsko schmal 

wolno langsam 

wysoko hoch 

w kole im Kreis 

z przodu vorne 

z tyłu  hinten 

 

Rzeczowniki - Nomen 

akrobatyka powietrzna die Luftakrobatik 

bezpieczeństwo die Sicherheit 

chusta das Tuch 

chusta akrobatyczna akrobatische Schlinge 

gra integracyjna  das Integrationsspiel  

hula hop der Hula-Hoop-Reifen 

kij der Stock 

koło  das Rad  

maczuga die Keule 

materac die Matratze 

obręcz der Reifen 

odpowiedzialność die Verantwortung 

piłeczka die Kugel 

poi das Poi 

rekwizyty die Requisiten 

ring der Ring 

rozciąganie  das Dehnen  

rozgrzewka das Aufwärmen 

sprzęt die Ausrüstung 

supeł der Knoten  

supeł na nadgarstku der Knoten am Handgelenk 

supeł na stopie der Knoten am Fuß  

trampolina die Trampolin 

trapez das Trapez 

trener die Trainerin 

trenerka der Trainer 

żonglowanie  das Jonglieren  

 

Części ciała/ die Körperteile 
barki die Schultern 

biodra die Hüften 
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głowa der Kopf 

klatka piersiowa die Brust 

kolano das Knie 

kostka der Knöchel 

łokieć der Ellbogen 

łydka die Wade 

nadgarstek  das Handgelenk 

noga das Bein 

palce die Finger 

plecy der Rücken 

ramiona die Arme 

ręka die Hand 

stopa der Fuß 

szyja der Nacken / der Hals 

 

 

 


