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Vorwort

Przedmowa

Das Sprachenlernen im deutsch-polnischen Tandem erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Die
Zahl der Anbieter1 und Teilnehmer an Tandemsprachkursen hat in den letzten zehn Jahren deutlich zugenommen. Viele Deutsch- und Polnischlerner, die sich bei Tandemsprachkursen kennengelernt haben, halten ihre Kontakte auch auf Distanz aufrecht und führen Zweiertandems per EMail und Internettelefon (z.B. Skype) weiter.

Nauka języka w tandemie polsko-niemieckim
cieszy się coraz większą popularnością. Liczba
organizatorów2 i uczestników kursów tandemowych znacznie wzrosła w ostatnich dziesięciu
latach. Wiele osób uczących się języka polskiego i niemieckiego, które poznały się na kursach
tandemowych, utrzymuje ze sobą kontakty na
odległość i kontynuuje naukę w tandemie przez
e-mail lub telefon internetowy (np. skype).

Die vorliegenden Materialien richten sich an
Schüler, Jugendliche und Erwachsene im deutschpolnischen Jugendaustausch sowie in diesem
Kontext tätige Multiplikatoren.

Zaproponowane materiały przeznaczone są dla
uczniów, młodzieży i dorosłych biorących
udział w wymianie polsko-niemieckiej oraz
multiplikatorów, którzy działają na tym polu.

Viele Fremdsprachenlerner nehmen mehrfach an
Tandemsprachkursen teil und kennen die bereits
vorhandenen Tandemmaterialien. Die Autorinnen der vorliegenden Materialien arbeiten seit
mehreren Jahren als Lektorinnen in Tandemsprachkursen und haben in dieser Zeit neue Aufgaben erstellt und erprobt. Bei der Themenvorbereitung haben wir uns an dem bewährten Format
der Publikation von Pasieka & Klingborn (2005)
orientiert, mit dem viele Tandemlerner bereits
vertraut sind:

Wielu uczących się języka obcego kilkakrotnie
uczestniczy w kursach tandemowych i zna już
opublikowane materiały tandemowe. Autorki
prezentowanych materiałów pracują od wielu lat
jako lektorki na kursach tandemowych i przez
ten czas ułożyły oraz przetestowały nowe zadania. Przygotowując tematy wzorowałyśmy się
na sprawdzonym formacie publikacji Pasieka &
Klingborn (2005), który wielu uczącym się
języka w tandemie jest już znany:

- podwójna strona na każdy temat (po polsku i
- eine Doppelseite pro Thema (auf Deutsch und niemiecku),
Polnisch),
- pytania i zadania do tematu,
- Fragen und Aufgaben zum Thema,
- ilustracje do tematu, które mogą stanowić im- Illustrationen zum Thema, die einen Impuls für puls do rozmowy,
das Gespräch liefern können,
- przydatne sformułowania pomocnicze.
- nützliche Formulierungshilfen.
Ponadto dodałyśmy nowy rodzaj zadań, z któAußerdem haben wir ein weiteres Aufgabenfor- rym mamy dobre doświadczenia i który można
mat hinzugefügt, mit dem wir gute Erfahrungen wykorzystać jeden lub dwa razy w czasie kursu
gemacht haben und das man ein- bis zweimal pro tandemowego: jest to ankieta, z której każdy
Tandemsprachkurs verwenden könnte: Es han- uczestnik otrzymuje jedno pytanie. Następnie
delt sich um eine Umfrage, bei der jeder Lerner zadaje je wszystkim kursantom z kraju, którego
eine Frage erhält. Dann stellt er sie allen Kurs- języka się uczy oraz sam odpowiada na ich
teilnehmern aus dem jeweils anderen Land, des- pytania. Ten typ zadania sprawdza się również
sen Sprache er lernt und beantwortet ihre Fragen. przy poznawaniu się oraz jako „rozgrzewka“ w
Dieses Format eignet sich auch zum Kennen- nowej grupie. Wyniki ankiety można następnie
lernen und „Aufwärmen“ einer neuen Gruppe. zaprezentować na plenum w formie zabawnej
Die Ergebnisse der Umfrage können im An- statystyki.
schluss in Form einer lustigen Statistik im PleZaproponowane przez nas 40 nowych zadań do
num präsentiert werden.
pracy w tandemie obejmuje szerokie spektrum

1

Wegen der besseren Lesbarkeit verwenden wir jeweils die generische Form für beide Geschlechter.

2

Dla lepszej czytelności używamy form rodzaju męskiego i męskoosobowego również w odniesieniu do kobiet.

5

Die 40 neuen Aufgaben für die Arbeit im Tandem decken ein breites Spektrum an Themen ab
und stehen unter einem passenden Motto, z.B.
einem Sprichwort, einer Redewendung oder
einem bekannten Zitat. Ergänzt wurden die Aufgaben durch nützliche Wendungen zur Kommunikation in der Tandemarbeit, die das Gespräch
der Tandempartner erleichtern sollen. Bei den
Formulierungshilfen haben wir bewusst nicht
isolierte Einzelwörter, sondern konsequent Wendungen (Wortgruppen, Satzanfänge und Sätze)
verwendet, um vor allem sprachlich weniger
Fortgeschrittenen den sprachlichen Einstieg ins
Thema zu ermöglichen. In den Tandemaufgaben
verwenden wir die informelle Anrede „Du“, da
diese in den Tandemsprachkursen üblich ist. Darüber hinaus trägt sie dank der Distanzverringerung zu einem guten Gesprächsklima bei.

tematów, a towarzyszy im odpowiednio dobrane
motto, np. przysłowie, powiedzenie lub znany
cytat. Zadania zostały uzupełnione o przydatne
zwroty do komunikacji w tandemie, które mają
ułatwić rozmowę między partnerami tandemowymi. Proponując sformułowania pomocnicze
świadomie wybierałyśmy nie pojedyncze słówka, wyizolowane z kontekstu, lecz konsekwentnie całe zwroty (grupy słówek, początki zdań i
całe zdania). Ma to umożliwić wejście w temat
przede wszystkim kursantom językowo mniej
zaawansowanym. W zadaniach tandemowych
stosujemy formę „ty”, ponieważ jest ona zwyczajowo używana na kursach tandemowych.
Ponadto przyczynia się ona przez zmniejszenie
dystansu do dobrego klimatu rozmowy.
Poniższe wskazówki do nauki języka w tandemie zawierają:

Die folgenden Hinweise zum Sprachenlernen im
- zalecenia dla początkujących, w jaki sposób
Tandem enthalten:
mogą uprościć sobie dane polecenia oraz dla za- Empfehlungen für Anfänger, wie sie die gege- awansowanych, jak podwyższyć poziom języbenen Aufgabenstellungen für sich vereinfachen kowy zadań (łącznie z przydatnymi strategiami
können, sowie für Fortgeschrittene, wie sie die komunikacyjnymi),
Aufgaben für sich sprachlich anspruchsvoller ge- wskazówki dla prowadzących kursy i nastalten können (einschließlich nützlicher Komuczycieli dotyczące układania własnych zadań
munikationsstrategien),
tandemowych w nawiązaniu do danego kursu,
- Hinweise für Kursleiter und Lehrende zur Er- propozycje dotyczące losowania partnerów
stellung eigener Tandemaufgaben mit spezifitandemowych,
schem Bezug zum jeweiligen Kurskontext,
- propozycje prezentacji wyników tandemu na
- Vorschläge für das Auslosen der Tandempartplenum.
ner,
Dziękujemy Katarzynie Paluch, która wykonała
- Empfehlungen für die Präsentation von Tanilustracje do tych materiałów tandemowych.
demergebnissen im Plenum.
Nasza publikacja jest dostępna online na stroWir danken Katarzyna Paluch, die die Illustranach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzietionen zu diesen Tandemmaterialien erstellt hat.
ży (http://www.pnwm.org/) w formie bezpłatDie vorliegende Publikation ist online auf den nych arkuszy do kopiowania. Mamy nadzieję,
Seiten des Deutsch-Polnischen Jugendwerks że materiały te znajdą szeroki krąg odbiorców, a
(http://www.dpjw.org/) in Form kostenloser Ko- praca z nimi sprawi Państwu tyle samo radości,
piervorlagen erhältlich. Wir hoffen, dass die Ma- co nam, przy ich układaniu. Wiele satysfakcji i
terialien eine weite Verbreitung finden und dass przyjemności w dalszej nauce języka naszych
die Arbeit damit Ihnen ebenso viel Freude berei- sąsiadów życzą Państwu
tet wie uns das Erstellen der Aufgaben. Viel
Spaß beim weiteren Erlernen der Sprache unserer
Nachbarn wünschen Ihnen
Grit Mehlhorn
Marta Jakubowicz-Pisarek
Agnieszka Zawadzka
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Hinweise zum Sprachenlernen
im Tandem

Wskazówki do nauki języka
w tandemie

Tandemprinzipien

Zasady tandemu

Sprachenlernen im Tandem bedeutet, dass sich
zwei Personen beim Erlernen der Muttersprache
des Anderen unterstützen. Nach dem Prinzip
der Gegenseitigkeit wird die im Tandem zur
Verfügung stehende Zeit (z.B. 90 min) jeweils
zur Hälfte (je 45 min) für jede Person und Sprache genutzt, wobei beide Partner möglichst
gleich viel zum Lernen beitragen und vom Anderen profitieren sollen. Durch den Kontakt mit
einem Muttersprachler lernen beide Personen
nicht nur die Nachbarsprache voneinander, sondern auch viel über die Kultur des Anderen.

Nauka języka w tandemie oznacza, że dwie osoby wspierają się nawzajem w przyswajaniu języka ojczystego drugiej osoby. Zgodnie z zasadą
wzajemności czas, który mają do dyspozycji (np.
90 min.) dzieli się po połowie na osobę i język
(45 min.), przy czym partnerzy powinni starać
się tyle samo wnieść do wspólnej nauki, ile sami
korzystają z wkładu pracy drugiej osoby. Poprzez kontakt z rodzimym użytkownikiem języka
obie osoby uczą się nie tylko języka sąsiada, ale
dowiadują się wiele o kulturze jego kraju.
Poniższe wskazówki dotyczą przede wszystkim
organizacji nauki języka na kursach tandemowych, w których z reguły bierze udział taka sama
liczba osób uczących się polskiego i niemieckiego. Do skutecznej nauki języka w tandemie przydatna jest podstawowa znajomość języka; dla
początkujących tandem jest mniej odpowiedni.
Może się jednak zdarzyć, że pracuje ze sobą
dwóch partnerów tandemowych o różnym poziomie znajomości języka docelowego. O tempie i
sposobie wykonywania zadań decyduje osoba
ucząca się języka docelowego. Tutaj obowiązuje
zasada autonomii uczących się, mówiąca, że
każdy sam odpowiada za swoją naukę. Ponieważ
kursanci mają różne doświadczenia z samodzielnym uczeniem się, zaleca się, żeby na początku
kursu tandemowego odbyło się wprowadzenie i
wyjaśnienie zasad tandemu. Ponadto pomocne
jest, jeśli w trakcie pracy tandemowej lektor podchodzi do poszczególnych par i w razie potrzeby
udziela wskazówek tym uczestnikom kursu, dla
których nauka w tandemie jest nowym doświadczeniem.

Die folgenden Hinweise beziehen sich auf die
Gestaltung des Sprachenlernens in Tandemkursen, an denen in der Regel dieselbe Zahl polnischer Deutschlerner und deutscher Polnischlerner teilnimmt. Für das erfolgreiche Sprachenlernen im Tandem sind Grundkenntnisse in der jeweiligen Fremdsprache hilfreich; für Anfänger
ist ein Tandem weniger geeignet. Es ist aber
durchaus möglich, dass zwei Tandempartner zusammenarbeiten, die jeweils unterschiedliche
Vorkenntnisse in der zu lernenden Zielsprache
haben. Das Tempo und das Vorgehen bei der
Bearbeitung der Aufgaben bestimmt der jeweilige Lerner der Zielsprache. Hier gilt das Prinzip der Lernerautonomie, dass jeder für sein
Lernen selbst verantwortlich ist. Da die Lerner
unterschiedliche Erfahrungen mit dem selbstgesteuerten Lernen mitbringen, ist zu Beginn eines
Tandemsprachkurses eine Einführung und die
Erklärung der Tandemprinzipien zu empfehlen.
Darüber hinaus ist es hilfreich, wenn ein Lektor
während der Tandemarbeit die einzelnen Paare
aufsucht und diejenigen, für die das SprachenPraca z tematami tandemowymi
lernen im Tandem eine neue Erfahrung ist, ggf.
Wiele tematów w materiałach nawiązuje bezpomit Hinweisen unterstützt.
średnio do sytuacji wymiany młodzieży i stwarza
Arbeit mit den Tandemthemen
okazje do rozmów dotyczących życia kursantów.
Mehrere Themen in den Materialien nehmen Jednocześnie większość tematów jest uniwersaldirekt Bezug auf die Situation des Jugendaus- na, tak że można je wykorzystywać również na
tauschs und bieten Kommunikationsanlässe aus kursach tandemowych dla dorosłych. Jeśli to
der Lebenswelt der Lerner. Gleichzeitig sind die możliwe, należy poprzez sformułowanie konkretmeisten Themen universell und können auch in nego zadania nawiązać do miejsca spotkania lub
Tandemsprachkursen für Erwachsene verwendet uczestników kursu. Przy układaniu zadań tandewerden. Durch die konkrete Aufgabenstellung mowych ważną rolę odgrywały tematy międzysoll nach Möglichkeit ein Bezug zum Begeg- kulturowe, przy których partnerzy tandemowi
nungsort bzw. zu den Kursteilnehmern herge- mogą wymienić się informacjami na temat swo7

stellt werden. Bei der Erstellung der Tandemaufgaben wurde Wert auf interkulturelle Themen gelegt, in denen die Tandempartner Informationen zu ihrem Land austauschen können.

jego kraju.
Ponieważ na kursach tandemowych oprócz właściwej nauki w tandemie odbywają się przeważnie
również lekcje języka w małych grupach na
różnych poziomach, jest to dobra okazja, żeby
poruszyć tam temat doświadczeń uczestników z
nauką języka w tandemie i omówić strategie komunikacyjne. Na zajęciach językowych należy
również przećwiczyć przydatne zwroty do pracy
w tandemie (por. s. 12-13).

Da in Tandemkursen neben dem eigentlichen
Lernen im Tandem meist auch Sprachunterricht
in Kleingruppen verschiedener Niveaustufen
stattfindet, bietet es sich an, die Erfahrungen der
Kursteilnehmer mit dem Lernen im Tandem
dort zu thematisieren und auf Kommunikationsstrategien einzugehen. Im Unterricht sollten
Co mogą partnerzy tandemowi, a czego nie
auch nützliche Wendungen für die Arbeit im
mogą
Tandem eingeübt werden (vgl. S. 12-13).
Jako rodzimi użytkownicy języka partnerzy tanWas Tandempartner (nicht) können
demowi mogą służyć sobie nawzajem jako model
Als Muttersprachler können Tandempartner als językowy i autentyczni rozmówcy. Nie są oni
sprachliches Modell und authentische Ge- jednak ani nauczycielami języka, którzy umieją
sprächspartner dienen. Sie sind jedoch weder wytłumaczyć reguły gramatyczne i fonetyczne,
Fremdsprachenlehrer, die Grammatik- und Aus- ani profesjonalnymi tłumaczami. W związku z
spracheregeln erklären können, noch professio- tym nie należy oczekiwać od nich przekazywania
nelle Übersetzer. Daher sollte man von ihnen materiału, diagnozy stopnia opanowania języka,
auch nicht die Vermittlung von Lernstoff, eine ani polecania odpowiednich ćwiczeń, lecz skonSprachstandsdiagnose oder die Empfehlung ge- centrować się na tych aspektach, z którymi
eigneter Übungen erwarten, sondern sich auf die partnerzy tandemowi sobie poradzą. Mogą oni na
Aspekte konzentrieren, die Tandempartner gut przykład ocenić, czy dana wypowiedź jest poleisten können. Sie können z.B. durchaus ein- prawna gramatycznie, adekwatna do określonej
schätzen, ob eine Äußerung grammatisch kor- sytuacji lub czy dobrze brzmi. Mogą wskazać,
rekt, in einer bestimmten Situation angemessen jak powiedzieć coś prawidłowo (lepiej) lub jak
ist oder richtig klingt. Sie können darauf hin- oni sami by to wyrazili. Zazwyczaj kursanci moweisen, wie man es richtig (besser) sagt oder gą sobie nawzajem pomóc przy sformułowaniu
wie sie es selbst ausdrücken würden. Meist kön- tego, co chcieliby wyrazić.
nen sich Tandempartner bei der Realisierung
Poprawianie błędów w tandemie
ihrer Sprechabsicht gegenseitig helfen.
W komunikacji codziennej uczestnicy rozmowy
Korrekturen im Tandem
koncentrują się w pierwszym rzędzie na treści a
In der täglichen Kommunikation konzentrieren nie na formie językowej, a poprawianie kogoś
sich die Gesprächsteilnehmer primär auf den In- często uchodzi za niegrzeczne. Dlatego warto
halt und nicht auf die sprachliche Form und es jasno wyrazić zainteresowanie informacją zwrotgilt oft als unhöflich jemanden zu korrigieren. ną i ewentualnie wielokrotnie powtarzać to żyDeshalb ist es hilfreich, das Interesse an Feed- czenie w ramach jednej sesji tandemowej, dopyback explizit zu äußern und diesen Wunsch im tując się o poprawność wypowiedzi. Chęć popraLaufe einer Tandemsitzung durch Rückfragen wiania wszystkich błędów nie jest sensowna,
zur Korrektheit von Äußerungen ggf. mehrmals gdyż nie da się w trakcie komunikacji przezu wiederholen. Alle Fehler korrigieren zu wol- tworzyć nadmiaru poprawek. Zaleca się, żeby
len, ist nicht sinnvoll, denn ein Überangebot an partnerzy tandemowi umówili się co do rodzaju
Korrektur kann vom Gegenüber während der błędów, które mają być poprawiane, np. okreśKommunikation meist nicht verarbeitet werden. lone zjawisko gramatyczne, typowy „ulubiony”
Empfehlenswert ist eine Verabredung über die błąd czy odstępstwa od norm poprawnej wymoFehlerarten, die korrigiert werden sollen, z.B. wy, które utrudniają rozumienie.
ein bestimmtes grammatisches Phänomen, ein
typischer „Lieblingsfehler“ oder Ausspracheabweichungen, die das Verstehen erschweren.

8

Strategiehinweise für Lernende auf unter- Wskazówki strategiczne dla uczących się na
różnych poziomach zaawansowania
schiedlichen Sprachniveaus
Die vorgeschlagenen Themen und Aufgaben in
den Materialien können das Sprachenlernen im
Tandem strukturieren. Sie sollen jedoch nicht
sklavisch abgearbeitet werden, sondern sind
vielmehr als Stimulus, Gesprächsaufhänger und
Ausgangspunkt für die Kommunikation gedacht. Wichtig ist dabei, auf die Fragen und Interessen des lernenden Partners einzugehen, der
sich inhaltlich auch von den vorgegebenen Fragen entfernen und eigene Erfahrungen zum Thema einbringen kann. Besonders tandemunerfahrene Lerner neigen oft dazu, das gesamte Textmaterial zu einem Thema wörtlich übersetzen
oder sämtliche neue Vokabeln und Wendungen
während einer Tandemsitzung abschreiben zu
wollen. Von einem solchen Vorgehen ist eher
abzuraten, weil die kostbare Zeit im Tandem
besser für die Kommunikation genutzt werden
sollte und solche Tätigkeiten auch in die (individuelle) Nachbereitung verlagert werden können.
Da man in der Fremdsprache in der Regel mehr
versteht als man selbst ausdrücken kann, empfehlen wir Lernern mit geringeren Vorkenntnissen, sich bei der Besprechung des Tandemthemas zunächst auf Fragen und Formulierungen
zu konzentrieren, die sie bereits verstehen. Die
Kommunikation wird umso besser gelingen, je
eher man akzeptiert, dass man in diesem Lernstadium noch nicht alles ausdrücken kann, was
man sagen möchte und versucht, sich inhaltlich
zunächst darauf zu beschränken, was man mit
einfacheren Strukturen formulieren kann. Wenn
man sich auf einem Gebiet sprachlich völlig
überfordert fühlt, ist es sinnvoll zu einem anderen Thema überzuleiten, das man eher bewältigen kann. Die Lerner sollten also darin bestärkt
werden, innerhalb eines Themas eine gezielte
Auswahl an Fragen, Unterthemen und zu lernenden Wendungen zu treffen. Teilnehmer, die
das erste Mal im Tandem arbeiten, benötigen
dabei oft Anleitung und individuelle Rückmeldungen zu ihrem Vorgehen im Tandem.

Zaproponowane tematy i zadania mogą usystematyzować naukę języka w tandemie. Nie należy
się ich jednak niewolniczo trzymać, lecz korzystać z nich na zasadzie bodźca, pretekstu do
rozmowy czy punktu wyjścia do komunikacji.
Ważne jest przy tym, żeby reagować na pytania i
zainteresowania partnera, który może zboczyć z
podanego tematu i mówić o własnych doświadczeniach. Zwłaszcza kursanci niedoświadczeni w
tandemie wykazują tendencję do dosłownego tłumaczenia całego materiału na dany temat bądź
przepisywania podczas sesji tandemowej wszystkich nowych słówek i zwrotów. Odradzamy raczej taką metodę, ponieważ cenny czas powinien
zostać przeznaczony na komunikację w tandemie, a tego typu czynności można wykonywać
później w fazie (indywidualnego) utrwalania materiału.
Ponieważ w języku obcym z reguły więcej się
rozumie, niż potrafi samemu powiedzieć, polecamy uczestnikom ze znikomą znajomością języka skoncentrowanie się na pytaniach i sformułowaniach, które już rozumieją. Komunikacja
tym bardziej będzie udana, im szybciej taka osoba zaakceptuje fakt, że na tym etapie nauki nie
jest jeszcze w stanie wyrazić wszystkiego, co by
chciała powiedzieć i spróbuje ograniczyć się do
tego, co potrafi sformułować przy pomocy łatwiejszych struktur. Jeżeli temat zupełnie przerasta językowo osobę początkującą, rozsądnym
wyjściem jest zmiana tematu na taki, z którym
będzie ona prędzej w stanie się uporać. Należy
utwierdzać uczących się w tym, żeby w ramach
jednego tematu dokonywali celowego wyboru
pytań, tematów cząstkowych i zwrotów do uczenia się. Kursanci, którzy po raz pierwszy pracują
w tandemie, potrzebują często instrukcji i indywidulnej informacji zwrotnej na temat ich sposobu pracy w tandemie.

Jeżeli podczas rozmowy zabraknie określonego
wyrażenia lub zwrotu, należy uciec się do parafraz, mimiki i gestów, ewentualnie do użycia
języka ojczystego lub innego obcego oraz prośby
Wenn im Gespräch ein bestimmter Ausdruck o pomoc w sformułowaniu. Tego typu strategie
oder eine Wendung fehlt, sollten die Lerner zu można również omówić i przećwiczyć na zajęUmschreibungen, Mimik oder Gestik greifen, ciach grupowych.
ggf. die Muttersprache oder eine andere Fremd- Zaawansowani uczestnicy kursów powinni sprósprache verwenden und um Hilfe bei der For- bować maksymalnie „wykorzystać” dla siebie
mulierung bitten. Diese Strategien können eben- podany materiał językowy i dopytać partnera tanfalls im Gruppenunterricht besprochen und ein- demowego o dalsze zwroty. Poza tym mogą
swo9

geübt werden.
Fortgeschrittene Lernende sollten versuchen,
das vorgegebene Sprachmaterial maximal für
sich „auszubeuten“ und weitere Wendungen von
ihrem Tandempartner erfragen. Außerdem steht
es ihnen frei, das Gespräch auf ein für sie interessanteres Thema zu lenken und für sie persönlich weniger relevante Fragen zu übergehen.
Wichtig sind die Zufriedenheit der Tandempartner mit dem Gesprächsthema und das Gefühl im
Tandem dazuzulernen.
Auslosung der Tandempartner
Tandempartner können z.B. nach gemeinsamen
Interessen, Eigenschaften oder ähnlichen Niveaus gezielt ausgewählt werden. Eine bewährte
Form der zufälligen Zusammenstellung der Tandempaare ist das Losverfahren, das mit einer
Methode der Sprachanimation realisiert werden
kann. Dazu bereiten die Kursleiter bzw. Lehrkräfte für jeden Kursteilnehmer einen Zettel zu
einem bestimmten Themenbereich (z.B. Berufe)
vor und verteilen jeweils einen Zettel mit einem
polnischen Begriff (z.B. nauczyciel/-ka) an die
deutschen Lerner und mit der deutschen Entsprechung (Lehrer/-in) an die polnischen Lerner. Als weitere Themen bieten sich z.B. an: Lebensmittel (z.B. Kartoffeln / ziemniaki), Sportarten (z.B. Schwimmen / pływanie), Schulsachen
(z.B. Bleistift / ołówek), Städtenamen (z.B. Leipzig / Lipsk), Geschenkideen (z.B. Blumen /
kwiaty), Komplimente, typische Speisen,
Sprichwörter. Um das Pendant zu dem gesuchten Begriff zu finden, müssen die Teilnehmer
andere Lerner ansprechen. Auf diese Weise finden sie den aktuellen Tandempartner.
Es ist empfehlenswert, während des Tandemsprachkurses jeden Tag die Tandempartner zu
wechseln, damit jeder Teilnehmer die Möglichkeit erhält, mit möglichst vielen Muttersprachlern in der Zielsprache zu kommunizieren.
Gemeinsame Aktivitäten im Tandem
Die Tandempartner sollten nach Möglichkeit jeden Tag wechseln, aber einen Tandempartner
darf man für den ganzen Tag haben. So können
gemeinsame Aktivitäten (z.B. Einkäufe, Hausaufgaben, Erkundung der näheren Umgebung)
unternommen werden, die echte Gesprächssituationen und zusätzliche Lerngelegenheiten darstellen. Auch eine Mini-Präsentation zum aktuellen Tandemthema kann gemeinsam vorbereitet werden.
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bodnie skierować rozmowę na temat, który ich
bardziej interesuje, a pominąć pytania dla nich
mniej istotne. Ważne jest, żeby partnerzy tandemowi byli zadowoleni z tematu rozmowy i mieli
poczucie, że w tandemie uczą się czegoś nowego.
Losowanie partnerów tandemowych
Partnerów tandemowych można wybierać celowo kierując się np. ich wspólnymi zainteresowaniami, cechami lub podobnymi poziomami zaawansowania. Sprawdzoną formą zestawiania par
tandemowych na zasadzie przypadku jest losowanie, które można przeprowadzić wykorzystując metodę animacji językowej. W tym celu prowadzący kurs lub nauczyciele przygotowują dla
każdego uczestnika kartkę z hasłem z wybranego
zakresu tematycznego po polsku (np. nauczyciel/
-ka) dla niemieckich uczestników i po niemiecku
(Lehrer-/in) dla polskich uczestników. Dalsze
możliwe tematy to np. produkty żywnościowe
(np. Kartoffeln / ziemniaki), dyscypliny sportowe
(np. Schwimmen / pływanie), przybory szkolne
(np. Bleistift / ołówek), nazwy miast (np. Leipzig
/ Lipsk), pomysły na prezenty (np. Blumen /
kwiaty), komplementy, typowe dania, przysłowia. Aby znaleźć odpowiednik do wylosowanego
hasła, uczestnicy muszą nawiązać kontakt z innymi kursantami. W ten sposób znajdują aktualnego partnera tandemowego.
Zaleca się, żeby partnerzy tandemowi zmieniali
się codziennie w trakcie kursu tandemowego, tak
aby każdy uczestnik otrzymał możliwość porozmawiania z możliwie jak największą liczbą rodzimych użytkowników języka docelowego.
Wspólne działania w tandemie
Partnerzy tandemowi powinni, o ile to możliwe,
codziennie się zmieniać, ale jednego partnera
można mieć przez cały dzień. Wtedy pary tandemowe mogą podejmować wspólne działania (np.
zakupy, zadania domowe, poznanie najbliższego
otoczenia), które stanowią autentyczne sytuacje
komunikacyjne i dodatkowe okazje do nauki.
Również miniprezentacja dotycząca aktualnego
tematu tandemowego może być przygotowywana
wspólnie.
Dla wielu partnerów tandemowych motywującym czynnikiem jest możliwość zaprezentowania
wyników swojej pracy przed całą grupą następnego dnia np. w formie krótkiej wypowiedzi lub
scenki rodzajowej. Można więc przed kolejnym
losowaniem partnerów tandemowych poprosić

Für viele Tandempartner ist es motivierend,
wenn sie die Ergebnisse ihrer Tandemarbeit am
nächsten Tag z.B. in Form eines Kurzstatements
oder eines kleinen Rollenspiels vor der Gruppe
vorstellen können. So könnte man vor dem Auslosen der Tandempartner jeweils zwei bis drei
freiwilligen Paaren vom Vortag die Gelegenheit
geben, ihre Ergebnisse zu präsentieren.

dwie lub trzy chętne pary, żeby zaprezentowały
wyniki swojej pracy.
Typ zadania „ankieta“ jest pomyślany w ten sposób, że kursanci przedstawiają swoje wyniki na
plenum (Polacy po niemiecku, Niemcy po polsku), trzeba więc zaplanować na to w programie
kursu dodatkowy czas.

Das Aufgabenformat „Umfrage“ ist so konzipiert, dass alle Kursteilnehmer ihre Ergebnisse
im Plenum vorstellen (die Polen auf Deutsch,
die Deutschen auf Polnisch), so dass hierfür extra Zeit im Kursprogramm eingeplant werden
sollte.

11

Nützliche Wendungen für die
Kommunikation im Tandem
deutsch / niemiecki
Wohin wollen wir gehen?
Wollen wir hier bleiben?
Zuerst auf Deutsch oder auf Polnisch?
Willst du anfangen?
Fang du an.
Was sollen / wollen wir machen?
Wollen wir einen lustigen Dialog erstellen?
Das ist unsere Hausaufgabe.
Wollen wir das zusammen machen?
Ich helfe dir.
Hier sind die neuen Wörter.
Welche Wörter verstehst du nicht?
Sag, was du verstanden hast.
Zum Beispiel?
Noch mal von vorn.
Jetzt bist du dran.
Bitte sprich Polnisch / Deutsch mit mir!
Das verstehe ich nicht.
Wie bitte?
Was hast du gesagt?
Ich verstehe dieses Wort nicht.
Wie heißt das auf Polnisch / Deutsch?
Ich kann noch nicht so gut Polnisch / Deutsch.
Ich verstehe noch nicht so viel.
Kannst du das noch mal sagen?
Könntest du das bitte wiederholen?
Noch einmal bitte.
Bitte spricht langsamer.
Kannst du etwas lauter reden?
Kann ich das so sagen / schreiben?
Wird das groß oder klein geschrieben?
Ist das (so) richtig?
Korrigier mich bitte!
Was bedeutet dieses Wort / dieser Satz?
Was bedeutet diese Redewendung?
Wie schreibt man das?
Wie liest man das?
Ich habe eine Frage.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Das ist zu schwer für mich.
Ich möchte lieber die andere Aufgabe machen.
Kannst du das bitte buchstabieren?
Ist dieses Wort männlich oder weiblich?
Wie heißt „Möbel“ im Singular?
Wie heiβt „król“ im Plural?
Wie lautet dieses Wort im Akkusativ?
Kannst du mir das bitte aufschreiben?
Das weiß ich leider nicht.
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Przydatne zwroty
do komunikacji w tandemie
polski / polnisch
Dokąd pójdziemy?
Może zostaniemy tutaj?
Najpierw po niemiecku czy po polsku?
Chcesz zacząć?
Ty zacznij.
Co mamy / chcemy robić?
Może wymyślimy śmieszny dialog?
To jest nasza praca domowa.
Może zrobimy to razem?
Pomogę ci.
Tutaj są nowe słówka.
Których słów nie rozumiesz?
Powiedz, co zrozumiałeś/-aś.
Na przykład?
Jeszcze raz od początku.
Teraz twoja kolej.
Mów (ze mną) po polsku / po niemiecku!
Nie rozumiem tego.
Słucham?
Co powiedziałeś/-aś?
Nie rozumiem tego słowa.
Jak to jest po polsku / po niemiecku?
Jeszcze nie znam tak dobrze polskiego /
niemieckiego.
Jeszcze dużo nie rozumiem.
Czy możesz to jeszcze raz powiedzieć?
Czy możesz to powtórzyć?
Jeszcze raz, poproszę.
Mów wolniej, proszę.
Czy możesz mówić trochę głośniej?
Można to tak powiedzieć / napisać?
Czy to się pisze dużą czy małą literą?
Czy tak jest poprawnie?
Popraw / poprawiaj mnie, proszę.
Co znaczy to słowo / zdanie?
Co znaczy ten zwrot?
Jak to się pisze?
Jak to się czyta?
Mam pytanie.
Chyba wiem, co chcesz powiedzieć.
To za trudne dla mnie.
Wolę zrobić to drugie zadanie.
Czy możesz to przeliterować?
Czy to słowo jest męskiego czy żeńskiego
rodzaju?
Jak będzie „Möbel“ w liczbie pojedynczej?
Jaka jest forma liczby mnogiej słowa „król”?
Jaka jest forma biernika tego słowa?
Czy możesz mi to napisać?
Tego niestety nie wiem.

Ich weiß es. Aber ich kann es leider nicht auf
Deutsch sagen.
Das wollte ich auch sagen.
Ich habe vergessen, wie das heiβt.
Sag das noch mal.
Ich überlege …
Ich erinnere mich nicht.
Sehr gut. / Hervorragend. / Perfekt.
Du hast Recht.
Das sehe ich auch so.
Richtig.
Ein kleiner Fehler.
Fast richtig.
Bist du sicher?
Ist das richtig?
Ist das richtig oder falsch?
Nicht ganz.
Na, siehst du.
So ist es richtig.
Versuch es (noch einmal).
Das ist zu wörtlich übersetzt.
Macht nichts.
Sprich mir nach.
Und jetzt alleine.
Du kannst das doch.
Das ist nicht schwer.
Du hast es schon gesagt.
Jetzt hast du es richtig gesagt.
Das ist Umgangssprache.
Das ist Schriftsprache.
Die Endung des Wortes ist nicht richtig.
Moment, ich schaue im Wörterbuch nach.
Diese Bedeutung passt nicht.
Was fehlt hier?
Welcher Aspekt / Artikel ist das?
Was ist das für ein Verb?
So schreibt man das. / So spricht man das.
Erzähle, was passiert ist.
Was sagen sie?
Wo ist das?
Wann ist das passiert?
Rate mal, was das ist.
Wir sollen eine kleine Statistik dazu machen.
Ich kann eine Graphik dazu zeichnen.
Wollen wir die Präsentation durchsprechen?
Vielleicht bis hierher.
Wir können nachher weitermachen.
Danke, das hat Spaß gemacht.
Du warst ein toller Tandempartner / eine tolle
Tandempartnerin.
Bis nachher.

Wiem to, ale niestety nie potrafię tego powiedzieć
po polsku.
Też to chciałem/-am powiedzieć.
Zapomniałem/-am, jak to jest.
Powiedz to jeszcze raz.
Zastanawiam się ...
Nie pamiętam.
Bardzo dobrze. / Świetnie. / Perfekcyjnie.
Masz rację.
Też tak myślę. / Zgadzam się.
Poprawnie.
Mały błąd.
Prawie dobrze.
Jesteś pewny / pewna?
Czy to jest poprawnie?
Czy to jest prawda czy fałsz?
Nie całkiem. / Niezupełnie.
No, widzisz.
Tak jest poprawnie.
Spróbuj (jeszcze raz).
To zbyt dosłowne tłumaczenie.
Nic nie szkodzi.
Powtórz / powtarzaj za mną.
A teraz sam/-a.
Przecież to umiesz.
To nie jest trudne.
Już to powiedziałeś/-aś.
Teraz powiedziałeś/-aś to poprawnie.
To jest język potoczny.
To jest język pisany.
Końcówka słowa się nie zgadza.
Chwileczkę, poszukam w słowniku.
To znaczenie nie pasuje.
Czego tutaj brakuje?
Jaki to aspekt / rodzajnik?
Jaki to jest czasownik?
Tak się to pisze. / Tak się to mówi.
Opowiedz, co się stało.
Co oni mówią?
Gdzie to jest?
Kiedy to się zdarzyło?
Zgadnij, co to jest.
Musimy zrobić do tego małą statystykę.
Mogę do tego zrobić ilustrację / wykres.
Może omówimy prezentację?
Może do tego miejsca. / Może dotąd.
Potem możemy dalej nad tym popracować.
Dzięki, fajnie było z tobą pracować.
Byłeś świetnym partnerem. / Byłaś świetną
partnerką.
Na razie.
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1. Wir organisieren einen Schüleraustausch
Manche Gipfel kann man nur gemeinsam besteigen.

Stell dir vor, du organisierst zusammen mit deinem Tandempartner einen
Schüleraustausch. Vereinbart das Programm. Was werdet ihr machen? Wo fahrt
ihr hin? Wie fahrt ihr dorthin? Woher bekommt ihr Geld? Was wollt ihr
unternehmen? Was sollen die Schüler gemeinsam tun? Wer kümmert sich um
was? Stellt euer gemeinsames Programm vor.

Nützliche Wendungen:
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… und ich organisieren gemeinsam einen Schüleraustausch.
… lädt uns zu sich nach … ein. / Ich lade … zu uns nach … ein. / Wir treffen uns an
einem dritten Ort in …
Der Austausch soll im September / Juni stattfinden, weil …
Wir stellen einen Antrag auf Förderung beim DPJW.
… macht …
Ich kann versuchen zu übersetzen / dolmetschen.
Weil die Schüler kein Polnisch / wenig Deutsch können, beginnen wir mit
Sprachanimation.
Wir organisieren eine Schnitzeljagd zum Kennenlernen des Ortes, bei der jeweils ein
deutscher und ein polnischer Schüler zusammen den Weg finden müssen.
Wir kochen etwas Deutsches und etwas Polnisches, z.B. …
Vielleicht machen wir ein Lagerfeuer und singen polnische und deutsche Lieder.
Gemeinsam besuchen wir …
Die Schüler machen einen Workshop zu …
Am Abschlussabend …

1. Organizujemy wymianę uczniów
Niektóre szczyty można zdobyć tylko razem.

Wyobraź sobie, że razem z partnerem tandemowym organizujesz wymianę
uczniów. Uzgodnijcie program. Co będziecie robić? Dokąd pojedziecie? Jak
tam pojedziecie? Skąd weźmiecie pieniądze? Co chcecie przedsięwziąć? Co
uczniowie mają razem robić? Kto zatroszczy się o co? Przedstawcie wasz
wspólny program.

Przydatne zwroty:














… i ja organizujemy razem wymianę uczniów.
… zaprasza nas do siebie do … / Ja zapraszam … do nas do … / Spotkamy się w
trzecim miejscu w …
Wymiana odbędzie się we wrześniu / w czerwcu, ponieważ ...
Złożymy wniosek o dofinansowanie w PNWM.
… zrobi …
Ja mogę spróbować tłumaczyć.
Ponieważ uczniowie nie znają polskiego / słabo znają niemiecki, zaczniemy od animacji
językowej.
Zorganizujemy podchody, żeby poznać miejsce, przy czym jeden polski i jeden
niemiecki uczeń będą musieli razem znaleźć drogę.
Ugotujemy coś polskiego i coś niemieckiego, np. …
Może zrobimy ognisko i będziemy śpiewać polskie i niemieckie piosenki.
Razem zwiedzimy …
Uczniowie wezmą udział w warsztatach na temat …
W ostatni wieczór …
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2. Wir stellen unsere Schule vor
Nicht für die Schule – für das Leben lernen wir!

Erzähle deinem Tandempartner von deiner Schule (Universität, andere
Bildungseinrichtung). Wie heißt die Schule? Wo (in welcher Wojewodschaft) befindet sie sich? Welches Profil hat die Schule? Welche Fächer
werden angeboten? Welche außerschulischen Veranstaltungen gibt es?
Sind Aufnahmeprüfungen notwendig? Wann sind Ferien? Mit welchen
Schulen im Ausland kooperiert ihr?

Nützliche Wendungen:
 Meine Schule ist eine Grundschule / ein Gymnasium / ein Lyzeum / eine
Berufsschule. Sie / Es heißt …
 Im Gymnasium lernen Schüler zwischen 11 und 14 Jahren.
 Bei uns kann man die Fremdsprachen Englisch und Deutsch lernen.
 Wir haben viele außerunterrichtliche Arbeitsgemeinschaften, z.B. einen
Theaterzirkel, einen Schulchor, Spanisch, Töpfern, Kochen, Handarbeit,
Schwimmen und Fußball.
 Ich unterrichte … Außerdem bin ich für … verantwortlich.
 Wir haben Schüleraustausch mit Schulen in …
 Meine Schule ist bekannt für …
 Ich mag besonders …
 Ich lade dich / euch herzlich ein, meine Schule zu besuchen.
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2. Przedstawiamy swoją szkołę
Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia.

Opowiedz partnerowi tandemowemu o swojej szkole (uniwersytet, inna
placówka edukacyjna itd.). Jak się nazywa szkoła? Gdzie (w jakim kraju
związkowym) się znajduje? Jaki profil ma szkoła? Jakie przedmioty są
nauczane? Jakie zajęcia pozaszkolne są oferowane? Czy konieczne są
egzaminy wstępne? Kiedy są wakacje / ferie? Z jakimi szkołami za granicą
współpracujecie?

Przydatne zwroty:
 Moja szkoła to szkoła podstawowa / szkoła realna / szkoła główna / zespół
szkół ponadpodstawowych / szkoła zawodowa / gimnazjum / liceum.
Nazywa się …
 W gimnazjum nauka odbywa się od klasy 5 (7) do matury.
 U nas wszyscy uczniowie uczą się angielskiego. Drugim językiem obcym
jest francuski lub łacina.
 Mamy dużo zajęć pozalekcyjnych, np. kółko teatralne, chór szkolny, język
hiszpański, garncarstwo, gotowanie, prace ręczne, pływanie i piłka nożna.
 Ja uczę … Poza tym jestem odpowiedzialny/-a za …
 Mamy wymianę uczniów ze szkołami w ...
 Moja szkoła jest znana z …
 Szczególnie lubię …
 Serdecznie Cię / Was zapraszam, żeby odwiedzić moją szkołę.
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3. Teilnehmerumfrage
Es gibt drei Sorten von Lügen: Lügen, gemeine Lügen und Statistiken. (Mark Twain)
Befrage alle deutschen Kursteilnehmer zu dem ausgelosten Thema. Präsentiere die Ergebnisse in
Form einer kleinen Statistik. Rechne den Durchschnitt aus.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Haustiere: Hast du Haustiere? Welche?
Vegetarier: Bist du Vegetarier? Welche Sorte?
Fremdsprachen: Welche Fremdsprachen sprichst du? Wie lange lernst du schon diese Sprache(n)?
Medienkonsum: Welche Medien benutzt du am häufigsten? (Internet, Fernsehen, Radio, Presse,
Bücher)
Musikinstrumente: Spielst du ein Musikinstrument? Welches?
Sport: Treibst du regelmäßig Sport? Welche Sportarten?
Fernsehkonsum: Siehst du gern fern? Wie viel Zeit verbringst du täglich vor dem Fernseher? Welche
Fernsehsendungen schaust du am häufigsten?
Kinder: Hast du Kinder? Wie viele? Jungen oder Mädchen?
Brille: Trägst du eine Brille? Wie viele Brillen hast du und für welche Zwecke?
Wohnung: Wie wohnst du? Hast du eine Mietwohnung, eine Eigentumswohnung oder ein Haus? Wie
groß ist deine Wohnung (in m²)?
Lieblings- und Hass-Schulfach: Was war dein Lieblings- und was dein Hassfach in der Schule?
Zigarettenkonsum: Rauchst du? Wie viele Zigaretten täglich rauchst du? Wie lange rauchst du schon?
Autos: Hast du ein Auto? Welche Marke? Wie viele Autos gibt es in deiner Familie?
Lieblings- und Hassfarbe: Was ist deine Lieblingsfarbe? Welche Farbe magst du überhaupt nicht?
Bücher: Welche Bücher liest du am liebsten? (schöne Literatur, Krimis, Kinderbücher, Horror)
Letzter Urlaub: Wo hast du deinen letzten Urlaub verbracht? (in welchem Land, am Meer, in den
Bergen, in der Stadt, auf dem Lande)
Sternzeichen: In welchem Monat bist du geboren? Was ist dein Sternzeichen?
Entfernung zur Arbeit: Wie weit hast du es zur Arbeit? Kannst du zu Fuß gehen oder musst du fahren?
Wie lange dauert es?
Aufstehzeit: Bist du ein Früh- oder Spätaufsteher? Wann stehst du in der Woche und wann am
Wochenende auf?
Schuhgröße: Welche Schuhgröße hast du?
Körpergröße: Wie groß bist du?
Musikvorlieben: Welche Musik hörst du am liebsten? (klassische Musik, HipHop, Jazz, Blues)
Lieblingsküche: Welche Küche bevorzugst du? (nationale, italienische, asiatische)
Kinobesuch: Wie oft im Jahr gehst du ins Kino?
Teilnahme am Tandemsprachkurs: Das wievielte Mal nimmst du an einem Tandemsprachkurs teil?

Nützliche Wendungen:












18

Statistisch gesehen …
Aus unserer statischen Untersuchung geht hervor, dass …
Es hat sich herausgestellt, dass …
Ein Großteil der Teilnehmer …
Am häufigsten / am meisten / am seltensten / am
wenigsten …
… Prozent der Befragten gibt an …
Überrascht hat uns das Ergebnis …
Den ersten Platz (mit … Prozent) nimmt … ein.
Die überwiegende Mehrheit behauptet …
Eine marginale Minderheit …
Im Durchschnitt …
Der Rekordhalter ist …

3. Ankieta wśród uczestników
Są trzy rodzaje kłamstw: kłamstwa, bezczelne kłamstwa i statystyki. (Mark Twain)
Zadaj wszystkim polskim uczestnikom kursu pytanie na wylosowany temat. Zaprezentuj wyniki w
formie małej statystyki. Wylicz średnią.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Zwierzęta: Masz w domu zwierzęta? Jakie?
Wegetarianizm: Jesteś wegetarianinem? Jakiego rodzaju?
Języki obce: Jakie znasz języki obce? Jak długo uczysz się tego języka / tych języków?
Korzystanie z mediów: Z jakich mediów korzystasz najczęściej (Internet, telewizja, radio, prasa,
książki)?
Instrumenty muzyczne: Grasz na jakimś instrumencie muzycznym? Na jakim?
Sport: Uprawiasz regularnie sport? Jakie dyscypliny sportowe?
Oglądanie telewizji: Lubisz oglądać telewizję? Ile czasu spędzasz dziennie przed telewizorem? Jakie
programy telewizyjne oglądasz najczęściej?
Dzieci: Masz dzieci? Ile? Chłopców czy dziewczynki?
Okulary: Nosisz okulary? Ile par okularów posiadasz i do jakich celów?
Mieszkanie: Jak mieszkasz? Wynajmujesz mieszkanie, masz własne mieszkanie czy własny dom? Jak
duże jest twoje mieszkanie (w m²)?
Ulubiony i znienawidzony przedmiot w szkole: Jaki był twój ulubiony, a jaki znienawidzony przedmiot
w szkole?
Palenie papierosów: Palisz? Ile papierosów dziennie palisz? Jak długo już palisz?
Samochody: Masz samochód? Jakiej marki? Ile samochodów jest w twojej rodzinie?
Ulubiony i znienawidzony kolor: Jaki jest twój ulubiony kolor? Jakiego koloru w ogóle nie lubisz?
Książki: Jakie książki czytasz najchętniej? (literatura piękna, kryminały, książki dla dzieci, horrory )
Ostatni urlop: Gdzie spędziłeś/-aś ostatni urlop? (w jakim kraju, nad morzem, w górach, w mieście, na
wsi)
Znak Zodiaku: W którym miesiącu się urodziłeś/-aś? Spod którego znaku Zodiaku jesteś?
Odległość do pracy: Jak daleko masz do pracy? Możesz chodzić do pracy na piechotę czy musisz
dojeżdżać? Jak długo to trwa?
Czas wstawania: Jesteś „skowronkiem” czy „sową”? Kiedy wstajesz rano w tygodniu, a kiedy w
weekend?
Rozmiar buta: Jaki rozmiar buta nosisz?
Wzrost: Ile masz wzrostu?
Upodobania muzyczne: Jakiej muzyki słuchasz? (muzyka klasyczna, hip hop, jazz, blues)
Kuchnia: Jaką kuchnię preferujesz? (narodową, włoską, azjatycką)
Kino: Jak często w roku chodzisz do kina?
Udział w kursie tandemowym: Który raz bierzesz udział w kursie tandemowym?

Przydatne zwroty:













Ujmując statystycznie …
Z naszego badania statystycznego wynika, że …
Okazało się, że …
Większość uczestników …
Najczęściej / najwięcej / najrzadziej / najmniej …
… procent ankietowanych podaje …
Zaskoczył nas wynik …
Pierwsze miejsce (z … procentami) zajmuje …
Przeważająca większość twierdzi …
Marginalna mniejszość …
Średnio …
Rekordzistą jest …
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4. Gastaufenthalt in einer deutschen Familie
Der Gastfreund soll sich wie zu Hause fühlen, aber sich nicht wie zu Hause betragen.
(Karl Peltzer)

Du wohnst während deines Deutschlandaufenthaltes in einer deutschen Familie.
Überlege zusammen mit deinem Tandempartner, was du in den folgenden Situationen
sagen kannst:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Du überreichst ein kleines Gastgeschenk.
Der Kuchen schmeckt prima. Du hättest gern das Rezept für die Schwarzwälder Kirschtorte
und fragst, ob du noch ein Stück haben kannst.
Leider verträgst du nicht so viel fettes Fleisch und bittest um Verständnis dafür, dass du das
Eisbein nicht schaffst.
Du sagst, dass dein Deutsch noch nicht so gut ist und bittest darum langsamer zu sprechen.
Du bist unsicher, wie du die Dame des Hauses ansprechen sollst.
Du fragst, was die Gasteltern beruflich machen und womit sich die Kinder beschäftigen. Du
erzählst von deiner Familie.
Du musst morgen wegen der Exkursion früh aufstehen, möchtest aber keine Umstände bereiten
und schlägst vor, dir morgens selbst einen Kaffee zu kochen und Brote mitzunehmen.
Du fragst, ob du eine Leselampe für dein Zimmer haben kannst.
Du erzählst der Familie von dem Sprachkurs, den du besuchst, was du Neues gelernt und
Interessantes gesehen hast.
Du fragst, wie man von hier aus zum Bahnhof kommt.
Du möchtest wissen, was es in der Umgebung Sehenswertes gibt.
Bei Tisch wird etwas Lustiges erzählt, aber du hast nicht alles verstanden.
Du willst wissen, wer das schöne Bild im Wohnzimmer gemalt hat.
Du fragst, ob du das Internet benutzen darfst, um eine Mail nach Hause zu schreiben.
Du möchtest wissen, wie lange die Geschäfte in
Deutschland am Samstag geöffnet sind.
Du sagst, wie es dir in Deutschland gefallen hat und
bedankst dich für die gute Gastfreundschaft.
Du lädst die ganze Familie nach Polen ein.

Nützliche Wendungen:
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Das ist für dich / für Sie / für euch. Das ist ein kleines
Souvenir aus meiner Heimatstadt.
O, wie schön! Das gefällt mir.
Das schmeckt gut. Kann ich noch ein Stück haben?
Danke, es war sehr lecker, aber ich kann wirklich nicht mehr.
Leider habe ich eine Allergie gegen … und kann das nicht essen.
Danke, das ist lieb von dir / Ihnen.
Das weiß ich nicht. / Das verstehe ich nicht. / Das habe ich nicht verstanden.
Was hast du / haben Sie gesagt?
Ich habe eine Frage / eine Bitte.
Herzlichen Dank für die tolle Gastfreundschaft.

4. Pobyt u polskiej rodziny
Gość powinien się czuć jak u siebie w domu, ale nie powinien zachowywać się tak,
jakby był u siebie. (Karl Peltzer)

W czasie twojego pobytu w Polsce mieszkasz u polskiej rodziny. Zastanów się razem
z partnerem tandemowym, co możesz powiedzieć w następujących sytuacjach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Wręczasz gospodarzom mały prezent.
Ciasto bardzo Ci smakuje. Chciał(a)byś dostać przepis na szarlotkę i prosisz o dokładkę.
Niestety jesteś wegetarianinem / wegetarianką i grzecznie odmawiasz zjedzenia bigosu.
Mówisz, że twój polski jest jeszcze niezbyt dobry i prosisz, żeby mówić wolniej.
Nie jesteś pewny / pewna, jak się powinieneś / powinnaś zwracać do gospodyni.
Pytasz, kim twoi gospodarze są z zawodu i czym zajmują się dzieci. Opowiadasz o swojej
rodzinie.
Z powodu zaplanowanej wycieczki musisz jutro wstać wcześnie rano, ale nie chcesz sprawiać
kłopotu i proponujesz, że sam/-a sobie zrobisz kawę i kanapki.
Pytasz, czy mógłbyś dostać do pokoju lampkę do czytania.
Opowiadasz gospodarzom o kursie językowym, na który chodzisz, czego nowego się
nauczyłeś/-aś, co intersującego widziałeś/-aś.
Pytasz, jak z domu dojść do dworca.
Chcesz się dowiedzieć, co ciekawego można zobaczyć w okolicy.
Przy stole opowiadają coś zabawnego, ale ty nie wszystko zrozumiałeś/-aś.
Chciał(a)byś się dowiedzieć, kto namalował piękny obraz wiszący w salonie.
Pytasz, czy możesz skorzystać z Internetu, żeby
napisać do domu maila.
Chcesz się dowiedzieć, jak długo są otwarte sklepy
w Polsce.
Mówisz, jak Ci się podobało w Polsce i dziękujesz
za gościnę.
Zapraszasz całą rodzinę do Niemiec.

Przydatne zwroty:











To dla Ciebie / Pani / Pana / Państwa / Was mała
pamiątka z mojego miasta.
O jakie to piękne! Bardzo mi się podoba!
To jest bardzo smaczne. Czy mogę prosić o jeszcze kawałeczek?
Bardzo dziękuję, było pyszne, ale już naprawdę nie mogę więcej.
Niestety mam uczulenie na … i nie mogę tego jeść.
Dziękuję, to bardzo miłe z Twojej / Pani / Pana / Państwa strony .
Niestety tego nie wiem. / Nie rozumiem tego. / Nie zrozumiałem/-am tego.
Co powiedziałeś/-aś? / Co Pan powiedział / Co Pani powiedziała?
Mam pytanie / prośbę.
Serdecznie dziękuję za wspaniałą gościnność.
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5. Bei Tisch
Der Appetit kommt beim Essen.

Du bist in eine deutsche Familie zum Abendessen eingeladen. Versuch mit
deinem Tandempartner eine Szene bei Tisch zu spielen.

Nützliche Wendungen:
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Komm rein! / Kommen Sie herein!
Möchtest du / Möchten Sie Ihren Mantel ablegen?
Setz dich! / Setzen Sie sich! / Wo soll ich mich hinsetzen?
Setz dich / Setzen Sie sich hierhin / dorthin!
Was möchtest du / möchten Sie trinken? Vielleicht ein Glas Wein / Saft?
Bedien dich! / Bedienen Sie sich!/ Greifen Sie zu!
Guten Appetit!
Kannst du mir / Könnten Sie mir Salz und Pfeffer geben / reichen?
Vielleicht noch ein bisschen Suppe / Braten / Kartoffeln / Salat?
Ja, sehr gern.
Ich bin eigentlich schon satt, aber ich kann der Versuchung nicht widerstehen …
Ich liebe diese rote Grütze / Thüringer Würstchen.
Du musst unbedingt mal die Pastete probieren. Die ist wirklich göttlich!
Nein danke, das Essen ist köstlich, aber ich kann nicht mehr.
Ich habe leider eine …Allergie.
Könnte ich eine Serviette / eine Gabel / ein Messer / einen Löffel / einen Teelöffel haben?
Kann ich schon den Nachtisch bringen?
Der Kuchen ist großartig, könnte ich das Rezept dafür haben?
Lasst uns anstoßen! Auf die tollen Gastgeber! Auf die lieben Gäste! Prost!
Wollen wir uns nicht duzen? Ich heiße Magda.
Ich kenne dieses Gericht nicht, woraus wird das gemacht?
Vielen Dank für das tolle Frühstück / das köstliche Mittagessen / das vorzügliche Abendessen.
(Das Vergnügen ist) Ganz meinerseits / unsererseits.
Ihr müsst uns auch mal besuchen kommen. Ihr seid herzlich eingeladen.

5. Przy stole
Apetyt rośnie w miarę jedzenia.

Zostałeś zaproszony do polskiej rodziny na kolację. Spróbuj z partnerem
tandemowym odegrać scenkę przy stole.

Przydatne zwroty:

























Wejdź! / Proszę wejść!
Czy zechcesz / zechce Pan / Pani zdjąć płaszcz?
Usiądź! / Proszę usiąść! / Gdzie mogę usiąść?
Zajmij miejsce / Proszę zająć miejsce z tej / tamtej strony!
Czego się napijesz / czego Pan / Pani się napije? Może kieliszek wina / szklaneczkę soku?
Częstuj się! / Proszę się częstować!
Smacznego!
Czy możesz / może Pan / Pani podać mi sól i pieprz?
Może jeszcze trochę zupy / pieczeni / ziemniaków / sałatki?
Tak, bardzo proszę.
Jestem już właściwie najedzony/-a, ale nie mogę się oprzeć pokusie …
Uwielbiam polskie zupy / bigos!
Koniecznie musisz spróbować pierogów. Są boskie!
Nie, dziękuję, jedzenie jest pyszne, ale już nie mogę więcej.
Niestety, mam alergię na …
Czy mogę prosić o serwetkę / widelec / nóż / łyżkę / łyżeczkę?
Czy mogę już podać deser?
To ciasto jest znakomite, czy mogę prosić o przepis?
Wznieśmy toast! Za wspaniałych gospodarzy! Za drogich gości! Na zdrowie!
Czy możemy mówić sobie po imieniu? / Może przejdziemy na „ty“? Jestem Martin.
Nie znam tej potrawy, z czego się to robi?
Dziękuję bardzo za wspaniałe śniadanie / bardzo smaczny obiad / wyśmienitą kolację.
Cała przyjemność po mojej / naszej stronie.
Musicie nas koniecznie odwiedzić. Serdecznie Was zapraszamy.
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6. Gute Umgangsformen
Der Ton macht die Musik.

Unterhalte dich mit deinem Tandempartner über Umgangsformen. Was ist guter Ton?
Welche kulturellen Unterschiede gibt es in Bezug auf Umgangsformen in
Deutschland und Polen? Welche der folgenden Verhaltensweisen findet ihr passend /
unpassend?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

einer Frau die Hand küssen
jemandem die Hand schütteln
zu spät kommen
Kaugummi kauen
jemandem die Tasche tragen
das Essen der Gastgeber loben
sich für etwas entschuldigen
jemandem ein Bier spendieren
über Privates reden
die Suppe schlürfen
Blondinenwitze erzählen
beim Essen telefonieren
jemanden ausreden lassen
getrennt bezahlen

15. ein Gastgeschenk mitbringen
16. im Restaurant für alle bezahlen
17. jemandem ins Wort fallen
18. im Unterricht essen
19. jemandem die Tür aufhalten
20. das Handy anlassen
21. jemanden zum Kaffee einladen
22. ein gutes Trinkgeld geben
23. jemanden siezen
24. unbekannte Leute ansprechen
25. an jemandem vorbeischauen
26. mit vollem Mund sprechen
27. mit jemandem flirten
28. großen Abstand halten

Nützliche Wendungen:
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Das gehört sich nicht. / Das macht man nicht. / Das ist ungehörig.
Auweia, wie unhöflich!
Ich finde das nicht so schlimm.
Heute ist das ganz normal.
Das ist aber übertrieben.
Das kommt auf die Situation an.
Ich würde das nicht tun / sagen.
Gott, wie peinlich!
Das ist aber keine gute Kinderstube!
Meiner Meinung nach ist das nicht so wichtig.

6. Dobre maniery
Ważny jest ton, w jakim się do kogoś mówi.

Porozmawiaj z partnerem tandemowym o manierach. Co należy do dobrego tonu?
Jakie różnice kulturowe w zakresie manier istnieją między Polską a Niemcami? Które
z poniższych zachowań uważacie za właściwe / niewłaściwe?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

całowanie kobiety w rękę
podawanie komuś ręki na powitanie
spóźnianie się
żucie gumy do żucia
noszenie komuś torby
chwalenie gospodarza za jedzenie
przepraszanie za coś
stawianie komuś piwa
rozmawianie o sprawach prywatnych
siorbanie zupy
opowiadanie dowcipów o blondynkach
telefonowanie przy jedzeniu
pozwalanie, żeby ktoś się wypowiedział do końca
płacenie osobno

15. przynoszenie prezentów dla gospodarzy
16. płacenie za wszystkich w restauracji
17. wpadanie komuś w słowo
18. jedzenie w czasie lekcji
19. przytrzymywanie komuś drzwi
20. niewyłączanie komórki
21. zapraszanie kogoś na kawę
22. dawanie dużych napiwków
23. zwracanie się do kogoś per „pan/-i“
24. zagadywanie do obcych ludzi
25. omijanie kogoś wzrokiem
26. mówienie z pełnymi ustami
27. flirtowanie z kimś
28. utrzymywanie dużego dystansu

Przydatne zwroty:











To nie wypada. / Tak się nie robi. / To niestosowne.
To bardzo niegrzeczne!
Bywają gorsze rzeczy.
Dzisiaj to całkiem normalne.
To trochę / lekka przesada.
To zależy od sytuacji.
Ja bym tak nie zrobił/-a / powiedział/-a.
Boże, co za obciach!
Ależ co za brak manier!
Moim zdaniem to nie jest takie ważne.
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7. Meine Heimatstadt
Heimat ist Heimat, und wenn sie noch so klein ist.

Wo liegt deine
Heimatstadt?
 Wofür ist dieser Ort
bekannt?
 Was befindet sich
in der Nähe?
 Dein Tandempartner kommt für
einen Tag zu Besuch. Was kannst
du ihm von deiner
Stadt zeigen?
Zeichne einen kleinen Plan mit den wichtigsten Sehenswürdigkeiten
und erkläre, was sich lohnt zu besichtigen.




Nützliche Wendungen:
 Ich wohne in einer Stadt / in einem Dorf.
 … befindet sich im Norden / im Osten / im Süden / im Westen / in der
Mitte von Polen.
 … in den Bergen / in der Nähe von … / in einer sehr schönen Gegend.
 … ist (schon) … Jahre alt / wurde … gegründet.
 … ist bekannt für …
 … hat eine wunderschöne Umgebung.
 Zuerst könnten wir …
 Du musst unbedingt … sehen.
 Dort bin ich zur Schule gegangen.
 Wir können zu … gehen.
 Dort gibt es das beste Eis der Stadt.
 … ist ein absolutes Muss!
 Das wird dir gefallen.
 Wenn du Lust hast, können wir auch einen Ausflug nach … machen.
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7. Moje rodzinne miasto
Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.

Gdzie leży twoje
miasto rodzinne?
 Z czego jest znana ta
miejscowość?
 Co znajduje się w
pobliżu?
 Twój partner tandemowy przyjeżdża na
jeden dzień z wizytą.
Co możesz mu pokazać w twoim mieście?
Narysuj mały plan z najważniejszymi zabytkami / osobliwościami i
opowiedz, co warto zwiedzić.




Przydatne zwroty:
 Mieszkam w mieście / na wsi.
 ... jest położony/-a/-e na północy / na wschodzie / na południu / na
zachodzie / w centrum Niemiec.
 ... w górach / niedaleko od ... / w pięknej okolicy.
 ... ma (już) ... lat(a) / został/-a/-o założony/-a/-e ...
 ... jest znany/-a/-e z ...
 ... ma przepiękną okolicę.
 Najpierw moglibyśmy / mogłybyśmy ...
 Koniecznie musisz zobaczyć ...
 Tam chodziłem/-am do szkoły.
 Moglibyśmy / mogłybyśmy pójść do ...
 Tam są najlepsze lody w mieście.
 ... to absolutny mus!
 To będzie ci się podobać.
 Jeśli masz ochotę, możemy też zrobić wycieczkę do ...
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8. Arbeit
Ohne Fleiß kein Preis.

Unterhalte dich mit deinem Tandempartner über deine Arbeit und über
Arbeit im Allgemeinen.







Was bist du von Beruf?
Wo arbeitest du, wo hast du gearbeitet oder möchtest du arbeiten?
Magst du deine Arbeit?
Welche Vor- und Nachteile hat deine Arbeit?
Wie sieht die Situation auf dem Arbeitsmarkt aus?
Welche Berufe haben Zukunft?

Nützliche Wendungen:
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Von Beruf bin ich Lehrer / Journalist / Historiker.
Ich arbeite als Hochschullehrer / Übersetzer / Künstler (Grafiker, Maler).
Ich arbeite in der Schule / im Büro / im Institut / in der Firma / in der Fabrik / in der Behörde /
zu Hause / freiberuflich.
Ich bin im Ruhestand / in Rente (krankheitsbedingt) / arbeitslos / ich suche Arbeit.
Ich habe eine volle / halbe Stelle / einen Honorarvertrag / einen Werkvertrag.
Ich mache Schichtarbeit / ich habe Gleitzeit / ich bin Freiwilliger / Volontär / Praktikant / ich
arbeite ehrenamtlich.
Meine Arbeit ist interessant / lernförderlich / monoton / langweilig / stressig / geistlos /
(un)sicher / fest / es ist eine Gelegenheitsarbeit.
An meiner Arbeit gefällt mir (nicht), dass ...
Der Hauptvorteil /-nachteil der Arbeit ist ...
Berufe mit Zukunft sind Informatiker / Ingenieur / Arzt / Handelsvertreter.
Es herrscht Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosigkeitsrate reicht bis zu ... %.
Arbeitslosengeld / (kein) Recht auf Arbeitslosengeld / Sozialhilfe
eingestellt / entlassen werden

8. Praca
Bez pracy nie ma kołaczy.

Porozmawiaj z partnerem tandemowym o swojej pracy i o pracy w ogóle.







Kim jesteś z zawodu?
Gdzie pracujesz, pracowałeś/-aś lub chciał(a)byś pracować?
Czy lubisz swoją pracę?
Jakie wady i zalety ma twoja praca?
Jak wygląda sytuacja na rynku pracy?
Które zawody mają przyszłość?

Przydatne zwroty:














Z zawodu jestem nauczycielem / dziennikarzem / historykiem.
Pracuję jako nauczyciel akademicki / tłumacz / artysta (grafik, malarz).
Pracuję w szkole / w biurze / w instytucie / w firmie / w fabryce / w urzędzie / w domu /
wykonuję wolny zawód.
Jestem na emeryturze / na rencie (chorobowej) / bezrobotny/-a / aktualnie szukam pracy.
Mam pracę na cały etat / pół etatu / na umowę-zlecenie / na umowę o dzieło.
Pracuję na zmiany / mam ruchomy czas pracy / jestem wolontariuszem / na stażu / pracuję
społecznie.
Moja praca jest ciekawa / rozwijająca / monotonna / nudna / stresująca / ogłupiająca /
(nie)pewna / stała / dorywcza.
W mojej pracy (nie) podoba mi się to, że ...
Główną wadą / zaletą tej pracy jest ...
Zawody z przyszłością to informatyk / inżynier / lekarz / przedstawiciel handlowy.
Panuje bezrobocie. Stopa bezrobocia sięga ... %.
zasiłek dla bezrobotnych / prawo do zasiłku / bez prawa do zasiłku / zasiłek socjalny
zostać zatrudnionym / zwolnionym
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9. Ach ja, die Jugend heutzutage!
Wenn die Jugend wüsste und das Alter könnte!

Unterhalte dich mit deinem Tandempartner über die heutige Jugend.






Was unterscheidet die heutige Jugend von der vor ein paar Jahren / vor einem
Jahrzehnt / vor mehreren Jahrzehnten?
Was verbindet junge Leute unabhängig von Zeit, Ort und Kultur?
Welche Pläne und Ziele wollen junge Leute heute realisieren?
An welchen Werten orientieren sie sich in ihrem Leben?
Wie wart ihr als Jugendliche?

Nützliche Wendungen:
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Früher war alles anders.
Als ich jung war …
Vor … Jahren …
Unabhängig von der Zeit / vom Ort / von der Kultur sind junge Leute immer …
Die jungen Leute heute wollen (nicht) …
Sie streben nach …
Für die jungen Leute heute ist wichtig, dass …
Die jungen Leute heute orientieren sich an Werten wie …
Was soll aus denen bloß werden?
Ich finde diese Einstellung besorgniserregend.
Wir waren ja auch keine Unschuldsengel als Jugendliche.
Die Jugend heute ist ziemlich pragmatisch.
Das ist völlig normal. Sie wollen Familie, Sicherheit und einen guten Job.

9. Ach, ta dzisiejsza młodzież!
Gdyby młodość wiedziała, gdyby starość mogła!

Porozmawiaj z partnerem tandemowym o dzisiejszej młodzieży.






Czym się różni dzisiejsza młodzież od tej żyjącej kilka / kilkanaście /
kilkadziesiąt lat temu?
Co łączy młodych ludzi niezależnie od czasu / miejsca / kultury?
Jakie plany i cele chcą realizować młodzi ludzie dzisiaj?
Jakimi wartościami kierują się w swoim życiu?
Jacy wy byliście w młodości?

Przydatne zwroty:














Kiedyś wszystko było inaczej.
Kiedy ja byłem młody / byłam młoda ...
... lat temu ...
Niezależnie od czasu / miejsca / kultury młodzi ludzie są zawsze ...
Młodzi ludzie dzisiaj (nie) chcą ...
Dążą do ...
Dla młodych ludzi dzisiaj ważne jest, żeby ...
Młodzi ludzie dzisiaj kierują się wartościami takimi jak ...
Co z nich wyrośnie?
To nastawienie budzi we mnie duże obawy.
My w młodości też nie byliśmy aniołami.
Młodzież dzisiaj jest bardzo pragmatyczna.
To całkiem normalne. Chcą mieć rodzinę, bezpieczeństwo i dobrą pracę.
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10. Wir gehen ins Konzert
Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. (Friedrich Nietzsche)

Plane mit deinem Tandempartner einen gemeinsamen Konzertbesuch.











Wann ist das Konzert?
Welche Musik? Welche
Gruppe, welcher Sänger,
welcher Komponist?
Wie teuer sind die
Tickets?
Welche Plätze?
Wer besorgt die
Konzertkarten?
Wo findet das Konzert
statt?
Wer kommt mit?
Wie kommen wir dahin?
Wo treffen wir uns?

Nützliche Wendungen:
 nächste Woche / in einem Monat / am Sonntag, den 24. Juli
 in die Abendvorstellung / zur Premiere / in ein Open Air-Konzert
 klassische Musik / -s Klavierkonzert / -s Rockkonzert / -r Liedermacher
/ meine Lieblingsgruppe / -r Kinderchor
 60 Euro / für Rentner ermäßigt / Karten im Vorverkauf sind
preiswerter.
 Ich habe eine Freikarte. / Ich habe ein Abo.
 Wo wollen wir sitzen? in der ersten Reihe / möglichst weit vorn / auf
dem Balkon / in der Loge
 Wir können uns nur einen Stehplatz leisten.
 Kaufst du die Karten? Ich habe schon zwei Karten.
 in der Oper / in der Philharmonie / unter freiem Himmel / in meiner
Lieblingskneipe / im Stadion / im Jazzclub „Grammophon“
 Wir können Ewelina mitnehmen.
 Wir gehen zu Fuß. / Wir fahren mit dem Bus / mit dem Auto / mit der
U-Bahn.
 Wollen wir uns vor dem Eingang / an der Haltestelle / an der Kasse
treffen?
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10. Idziemy na koncert
Życie bez muzyki byłoby pomyłką. (Friedrich Nietzsche)

Zaplanuj z partnerem tandemowym wspólne wyjście na koncert.











Kiedy jest koncert?
Jaka muzyka? Jaki zespół,
jaki wykonawca, jaki
kompozytor?
Ile kosztują bilety?
Jakie miejsca?
Kto kupi bilety na
koncert?
Gdzie się odbywa ten
koncert?
Kto idzie z nami?
Jak tam dojść / dojechać?
Gdzie się spotkamy?

Przydatne zwroty:
 w następnym tygodniu / za miesiąc / w niedzielę 24 lipca
 na seans wieczorny / na premierę / na koncert na wolnym powietrzu
 muzyka klasyczna / koncert fortepianowy / koncert rockowy /
piosenkarz / mój ulubiony zespół / chór dziecięcy
 240 złotych / emeryci mają zniżkę / Bilety w przedsprzedaży są tańsze.
 Mam jedną wejściówkę. / Mam abonament.
 Gdzie chcemy siedzieć? w pierwszym rzędzie / możliwie z przodu / na
balkonie / w loży
 Możemy sobie jedynie pozwolić na miejsce stojące.
 Kupisz bilety? Mam już dwa bilety.
 w operze / w filharmonii / pod gołym niebem / w mojej ulubionej
knajpie / na stadionie / w klubie jazzowym „Gramofon“
 Możemy zabrać ze sobą Christiana.
 Pójdziemy na piechotę. / Pojedziemy autobusem / samochodem /
metrem.
 Może spotkamy się przed wejściem / na przystanku / przy kasie?
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11. Gemeinsam kochen
Viele Köche verderben den Brei.












Wo / Bei wem kochen wir?
Was isst du gern?
Was kochen wir?
Was brauchen wir dazu?
(Zutaten)
Was können wir uns leisten?
(Kosten)
Was trinken wir dazu?
Wer macht was?
Wer wäscht ab?
Wen laden wir ein?
Wie schmeckt es?

Nützliche Wendungen:
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Wir könnten zu mir gehen. Ich habe eine große Küche.
Ich mag / liebe / habe Appetit auf …
Ich esse gern indisch / italienisch.
Nicht schon wieder Nudeln!
Blutwurst – igitt!!!
Ich würde gern etwas Vegetarisches kochen.
Schokoladenpudding – da läuft mir das Wasser im Munde zusammen!
Das passt (nicht) gut zusammen.
Mein Magen verträgt keinen Alkohol. / Ich darf keinen Alkohol trinken.
Dann riechen wir nach Knoblauch.
… habe ich zu Hause. / … müssen wir einkaufen.
Wir brauchen noch …
Das ist zu teuer. / Das können wir nicht bezahlen.
Und als Vorspeise? Und zum Nachtisch?
Ich kann Kartoffeln schälen. Du schneidest die Zwiebeln.
Meine Mutter kann das viel besser.
Ich mache die Suppe und du das Fleisch.
Möchtest du kosten?
Willst du den Tisch decken? Dann wasche ich ab.
Wollen wir die Nachbarn einladen?
Das war vorzüglich! Ich nehme noch (einen) Nachschlag.
Der Nachtisch war wirklich lecker.

11. Wspólne gotowanie
Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść.












Gdzie / U kogo gotujemy?
Co lubisz jeść?
Co gotujemy?
Czego potrzebujemy do tego?
(składniki)
Na co możemy sobie
pozwolić? (koszty)
Co pijemy do tego?
Kto co robi?
Kto zmywa?
Kogo zaprosimy?
Jak to smakuje?

Przydatne zwroty:























Możemy pójść do mnie. Mam dużą kuchnię.
Lubię / uwielbiam / mam ochotę na …
Lubię indyjskie / włoskie jedzenie.
Tylko nie makaron!
Kaszanka – fuj!!!
Chciał(a)bym ugotować coś wegetariańskiego.
Budyń czekoladowy – aż mi ślinka cieknie!
To nie pasuje razem. / To dobrze pasuje razem.
Mój żołądek nie toleruje alkoholu. / Nie wolno mi pić alkoholu.
Potem będziemy śmierdzieć czosnkiem.
… mam w domu. / … musimy kupić.
Potrzebujemy jeszcze …
To za drogo. / Na to nie możemy sobie pozwolić.
Co podamy jako przystawkę? A co na deser?
Ja mogę obrać ziemniaki. Ty pokrój cebulę.
Moja mama lepiej to umie (z)robić.
Ja zrobię zupę, a ty mięso.
Chcesz spróbować?
Nakryjesz stół? To ja pozmywam.
Zaprosimy sąsiadów?
To było wyśmienite! Wezmę dokładkę.
Deser był naprawdę pyszny.
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12. Sport
Sport hält gesund.

Plane gemeinsam mit deinem Tandempartner eine Sportaktivität.
Bedenkt dabei folgende Aspekte:









welche Sportart?
wie oft?
mit wem?
wo?
Kosten? Sponsor?
warum?
Ziele? Fortschritte?
beliebte Sportarten in
deinem Land?

Nützliche Wendungen:
 joggen / Fußball / Volleyball / Tischtennis / spielen / schwimmen / wandern / Rad
fahren / Ski fahren / tanzen / angeln / Schach spielen
 einmal / zweimal / dreimal in der Woche / täglich / am Wochenende / morgens /
abends / alle zwei Wochen / im Winter / im Sommer
 allein / mit einer Gruppe / im Sportverein / mit Freunden / mit einem Tanzpartner
/ mit meiner Freundin
 im Fitnessstudio / auf der Wiese / draußen / im Park / im Wald / im See / im
Schwimmbad / in den Bergen / zu Hause
 kostenlos / 5 Euro Eintritt / Monatskarte / Wochenkarte / ich lasse mich einladen /
das bezahlt mein Freund
 weil ich das gut kann / weil ich abnehmen will / weil das gesund ist / weil ich fit
bleiben möchte / weil ich mich dann gut fühle
 um abzunehmen / um mich gut zu fühlen / um meine Kondition zu verbessern
 ich möchte Marathon laufen / Salsa lernen / an einem Wettkampf teilnehmen / auf
die Schneekoppe steigen
 ich kann schon: 10 Kilometer laufen / Rückenschwimmen / Walzer tanzen
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12. Sport
Sport to zdrowie.

Zaplanuj razem z partnerem tandemowym jakąś aktywność sportową.
Weźcie pod uwagę następujące aspekty:
 jaka dyscyplina
sportowa?
 jak często?
 z kim?
 gdzie?
 koszty? sponsor?
 dlaczego?
 cele? postępy?
 popularne
dyscypliny
sportowe w twoim
kraju?

Przydatne zwroty:
 biegać / grać w piłkę nożną / siatkówkę / tenisa stołowego / pływać / wędrować /
jeździć na rowerze / jeździć na nartach / tańczyć / łowić ryby / grać w szachy
 raz / dwa razy / trzy razy w tygodniu / codziennie / w weekendy / rano / wieczorem / raz na dwa tygodnie / w zimie / w lecie
 sam/-a / z grupą / w klubie sportowym / z przyjaciółmi / z partnerem tanecznym /
z moją partnerką / przyjaciółką
 na siłowni / na trawie / na zewnątrz / w parku / w lesie / w jeziorze / w basenie /
w górach / w domu
 bezpłatnie / wstęp kosztuje 20 złotych / karnet miesięczny / karnet tygodniowy /
pozwolę się zaprosić / mój partner / przyjaciel za to płaci
 bo to potrafię / bo chcę schudnąć / bo to zdrowo / bo chcę zachować dobrą formę
/ bo się potem dobrze czuję
 żeby schudnąć / żeby się dobrze czuć / żeby poprawić kondycję
 chciał(a)bym pobiec w maratonie / nauczyć się salsy / wziąć udział w zawodach /
wejść na Śnieżkę
 umiem już: przebiec 10 kilometrów / pływać na plecach / tańczyć walca
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13. Stadtrallye
Der Unterschied zwischen einer kleinen und einer großen Stadt besteht darin, dass man in der
großen Stadt viel sehen und in der kleinen viel hören kann. (Jean Cocteau)

Ihr veranstaltet eine Rallye, um die Stadt besser kennenzulernen. Ihr seid in deutschpolnische Teams aufgeteilt und müsst verschiedene Orte finden und dort gemeinsam
Aufgaben lösen. Es gewinnt die Gruppe, die am schnellsten alle Stationen absolviert
und alle Aufgaben gelöst hat. Die Gruppe darf sich nicht aufteilen. Bereite dich mit
deinem Tandempartner sprachlich auf diese Rallye vor.

Nützliche Wendungen:
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Zuerst müssen wir das Rathaus finden.
Kannst du gut Stadtpläne lesen? Ich finde hier nichts.
Wir sollten jemanden nach dem Weg fragen.
Vielleicht weiß das jemand von den Einheimischen.
„Entschuldigung, wir machen gerade eine Stadtrallye. Können Sie uns vielleicht helfen? Wir
wollen wissen, wo …“
Hier müssen wir ein Foto machen, um zu beweisen, dass wir alle hier waren.
Kasia, machst du ein Foto von uns?
Kasia soll auch auf dem Foto sein. Wir bitten vielleicht einen Passanten uns aufzunehmen.
Die nächste Aufgabe ist … Jetzt müssen wir …
Ein Quiz! Oh, da bin ich schlecht. Das ist was für Stefan!
Wir sollen das Lied „Auf de schwäbsche Eisebahne“ singen und spielen und uns dabei auf
Video aufnehmen. Hier ist der Text.
Wir müssen uns beeilen, sonst sind die anderen Gruppen vor uns da.
Jetzt müssen wir einen Vierzeiler dichten. Das können wir doch gut.
Ich wusste gar nicht, was ihr für Talente habt!
Diese Rallye gewinnen wir! Zusammen sind wir unschlagbar!

13. Gra miejska
Różnica pomiędzy małym a dużym miastem polega na tym, że w dużym mieście można więcej
zobaczyć, a w małym więcej usłyszeć. (Jean Cocteau)

Organizujecie grę miejską (zwiady), żeby lepiej poznać miasto. Jesteście podzieleni
na polsko-niemieckie zespoły, musicie znaleźć różne miejsca i wspólnie rozwiązać
tam określone zadania. Wygrywa grupa, która najszybciej zaliczy wszystkie miejsca i
rozwiąże wszystkie zadania. Grupa nie może się rozdzielać. Przygotuj się językowo z
partnerem tandemowym do tej gry.

Przydatne zwroty:
















Najpierw musimy znaleźć ratusz.
Czy umiesz dobrze czytać plan miasta? Ja tu nic nie mogę znaleźć.
Powinniśmy zapytać kogoś o drogę.
Może ktoś z tutejszych będzie to wiedział.
„Przepraszam, bierzemy udział w grze miejskiej. Czy może nam Pan / Pani pomóc?
Chcielibyśmy się dowiedzieć, gdzie ...“
Tutaj musimy zrobić zdjęcie na dowód, że wszyscy tu byliśmy.
Martin, zrobisz nam zdjęcie?
Martin też powinien być na zdjęciu. Może poprosimy jakiegoś przechodnia, by nas
sfotografował.
Następne zadanie to … Teraz musimy …
Quiz! Jestem w tym słaby/-a. To coś dla Kathariny.
Mamy zaśpiewać piosenkę „Jedzie pociąg z daleka“ i nagrać to na wideo. Tutaj jest tekst.
Musimy sie pośpieszyć, w przeciwnym razie inne grupy nas przegonią.
Teraz musimy wymyślić czterowiersz. Damy sobie z tym radę.
Nie wiedziałem/-am, że macie takie talenty.
Wygramy tę grę. Razem jesteśmy nie do pokonania.
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14. Eine Reise planen
Reisen bildet.

Plane mit deinem Tandempartner
eine gemeinsame Reise.
Bedenkt dabei folgende Aspekte:








wohin?
wie lange?
wie organisiert?
mit welchen Verkehrsmitteln?
Unterkunft und Verpflegung
Reiseprogramm
Reisevorbereitungen

Nützliche Wendungen:
 ins Ausland? aufs Land oder in die Stadt? in die Berge oder ans Meer?
 eine Weltreise machen / zelten fahren
 nach Deutschland / Österreich / in die Schweiz fahren / auf die Kanarischen
Inseln / nach Mallorca / in die Türkei fliegen
 für drei Tage / eine Woche / vier Wochen
 über das Internet / Bekannte fragen / über ein Reisebüro / „Last Minute“ buchen
 Vielleicht fahren wir nach … mit dem Auto / Zug / Fahrrad / Schiff / fliegen wir
mit dem Flugzeug?
 Wir werden auf einem Campingplatz / in einer Jugendherberge / in einer Pension
übernachten.
 Wir kochen selbst. / Wir haben ein Hotel mit Vollverpflegung / mit Halbpension
gebucht. / Wir gehen ins Restaurant. / Wir machen eine Diät.
 Wir könnten eine Stadtbesichtigung machen / fotografieren / ins Museum gehen /
baden.
 Wir müssen noch eine Landkarte kaufen / einen Tanzkurs machen.
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14. Planowanie podróży
Podróże kształcą.

Zaplanuj z partnerem
tandemowym wspólną podróż.
Weźcie pod uwagę następujące
aspekty:








dokąd?
jak długo?
sposób organizacji?
jakimi środkami lokomocji?
noclegi i wyżywienie
program podróży
przygotowania do podróży

Przydatne zwroty:
 za granicę? na wieś czy do miasta? w góry czy nad morze?
 wybierać / wybrać się w podróż dookoła świata / (po)jechać pod namiot
 (po)jechać do Polski / na Słowację / (po)lecieć na Majorkę / na Wyspy
Kanaryjskie / do Włoch / do Turcji
 na trzy dni / tydzień / cztery tygodnie
 przez Internet / spytać się znajomych / przez biuro podróży / zarezerwować ofertę
„last minute”
 Może pojedziemy do … samochodem / pociągiem / rowerem / popłyniemy
statkiem / polecimy samolotem?
 Będziemy nocować na kempingu / w schronisku młodzieżowym / w pensjonacie.
 Będziemy sami gotować. / Zarezerwowaliśmy hotel z pełnym wyżywieniem /
zakwaterowanie ze śniadaniem i obiadokolacją. / Będziemy chodzić do restauracji. / Będziemy robić dietę.
 Możemy zwiedzać miasto / robić zdjęcia / pójść do muzeum / kąpać się.
 Musimy jeszcze kupić mapę / zrobić kurs tańca.
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15. Wer ist das? – Personenbeschreibung
Die Menschen sind nicht immer, was sie scheinen, aber selten etwas Besseres.
(Gotthold Ephraim Lessing)

Beschreibe eine Person, die dein Tandempartner auch kennt (z.B.
jemanden aus dem Kurs). Er soll herausfinden, um wen es sich handelt.

 Diese Person sieht sehr jung aus
 … ist groß / mittelgroß / eher klein /
schlank / gut gebaut.
 Ist es ein Mann oder eine Frau?
 … trägt eine Brille.
 Wie sieht sie / er aus?
 … hat lange / halblange / kurze /
 Was trägt sie / er gern?
glatte/ lockige/ braune / blonde /
 Worauf schaut sie / er?
dunkle Haare
 Welche Angewohnheiten hat sie / er?
 … hat blaue / braune / grau-grüne /
 Welche Vorlieben hat sie / er?
große … Augen.
 Welche Talente hat sie / er?
 … ist hübsch / gutaussehend.
 Womit beschäftigt sie / er sich?
 ….ist sportlich / elegant / modisch /
 Was mag sie / er nicht?
geschmackvoll angezogen.
 Wie ist sie / er vernetzt?
 … ist ehrlich / offen / aufrichtig /
 Was bewunderst du an ihr / ihm?
höflich / sympathisch / liebenswürdig
/ ruhig / etwas schüchtern /
Nützliche Wendungen:
kommunikativ / gastfreundlich /
neugierig / fleißig / gut organisiert /
 Wie soll ich das sagen …
fröhlich / verantwortungsvoll /
 Ich finde sie / ihn unheimlich …
dynamisch / ängstlich.
 So gut kenne ich sie / ihn auch
 … ist bekannt für ihre Großzügigkeit
wieder nicht.
.
 Einerseits …, andererseits …
 Ich bewundere sie für ihre …
 … kann hervorragend …

Fragen:
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15. Kto to jest? – Opis osoby
Jest się takim, jak myślą ludzie, nie jak myślimy o sobie my.
(Zofia Nałkowska)

Opisz osobę, którą twój partner tandemowy też zna (np. kogoś z kursu).
Jego zadaniem jest zgadnąć, o kogo chodzi.

Pytania:












Czy to jest mężczyzna czy kobieta?
Jak on/-a wygląda?
Co w nim / w niej podziwiasz?
Jak on/-a się ubiera?
Na co on/-a zwraca uwagę?
Jakie on/-a ma zwyczaje?
Jakie on/-a ma upodobania?
Jakie on/-a ma talenty?
Czym on/-a się zajmuje?
Czego on/-a nie lubi?
Jakie on/-a ma kontakty?

Przydatne zwroty:





Jak by to powiedzieć …
Uważam, że on/-a jest strasznie…
Tak dobrze też go / jej nie znam.
Z jednej strony …, z drugiej strony
…

 Ta osoba wygląda bardzo młodo....
 … jest wysoka / średniego wzrostu /
raczej niska / szczupła / dobrze zbudowana.
 … nosi okulary.
 … ma długie / półdługie / krótkie /
proste / kręcone / brązowe / blond /
ciemne włosy.
 … ma niebieskie / brązowe / szarozielone / duże oczy.
 … jest ładna / przystojna.
 ... ubiera się sportowo/ elegancko /
modnie / gustownie.
 … jest uczciwa / otwarta / szczera /
uprzejma / sympatyczna / przemiła /
spokojna / trochę nieśmiała / komunikatywna / gościnna / ciekawska / pilna /
dobrze zorganizowana / wesoła / odpowiedzialna / energiczna / bojaźliwa.
 … jest znana ze swojej hojności.
 Podziwiam ją za jej …

… umie wspaniale ...
43

16. Ich habe nichts zum Anziehen
Kleider machen Leute.

Du gehst morgen zum Date / auf eine Party / in die Oper / ins Gebirge wandern
/ zum Grillabend. Unterhalte dich mit deinem Tandempartner, was du anziehst.

Nützliche Wendungen:

A










Ich weiß nicht, was ich anziehen soll.
Ich habe nichts Passendes für diese Gelegenheit.
Ich kleide mich sonst immer sportlich / bequem / elegant.
Dieses Kleid / dieser Anzug gefällt mir nicht. Ich fühle mich unbehaglich darin.
Das ist nicht mein Stil / Geschmack.
Ich will nicht wie … aussehen.
Ich brauche etwas Universelles.
Bin ich nicht „overdressed’?

B
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Vielleicht das rote Kleid, das / den grauen Anzug, den du letzte Woche gekauft hast?
Rot / grau steht dir auf jeden Fall sehr gut!
Dazu passt ideal die schwarze Jacke / das gelbe Hemd.
Und natürlich High Heels / eine Krawatte!
Diesen Sommer sind … in.
Zieh etwas Bequemes an.
Du musst dich wohl fühlen.
Hauptsache, du bleibst du selbst. Du sollst dich nicht verkleiden. Das ist kein Kostümfest.
Ich würde eine Jeanshose und eine Fleecejacke anziehen.
Unbedingt eine lange Hose! Die Mücken sind sehr aggressiv abends.
Es ist eine harte Strecke. Du brauchst gute Trekkingschuhe.
Vergiss die Sonnenbrille / die Regenjacke nicht!

16. Nie mam co na siebie włożyć
Nie szata zdobi człowieka.

Wybierasz się jutro na randkę / na imprezę / do opery / na wędrówkę w góry /
na grilla. Porozmawiaj z partnerem tandemowym, w co się ubierzesz.

Przydatne zwroty:

A









Nie wiem, w co się mam ubrać.
Nie mam nic odpowiedniego na tę okazję.
Zazwyczaj ubieram się sportowo / wygodnie / elegancko.
Ta sukienka / ten garnitur mi się nie podoba. Czuję się w niej / w nim nieswojo.
To nie mój styl / w moim guście.
Nie chcę wyglądać jak ...
Potrzebuję czegoś uniwersalnego.
Czy nie jestem za bardzo wystrojony/-a ?

B













Może tę czerwoną sukienkę, którą kupiłaś / ten szary garnitur, który kupiłeś w zeszłym
tygodniu?
W każdym razie czerwony / szary bardzo Ci pasuje!
Do tego idealnie pasuje ten czarny żakiet / ta żółta koszula.
I oczywiście szpilki / krawat!
Tego lata modne są ...
Włóż coś wygodnego.
Musisz się w tym dobrze czuć.
Najważniejsze, żebyś pozostał/-a sobą. Nie powinieneś / powinnaś się przebierać. To nie bal
przebierańców.
Ja bym ubrał/-a dżinsy i polar.
Koniecznie długie spodnie! Komary są bardzo agresywne wieczorem.
To trudny odcinek. Potrzebujesz dobrych butów górskich.
Nie zapomnij okularów przeciwsłonecznych / kurtki przeciwdeszczowej!
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17. Sie und er
Frau und Mann sind zwei Seiten einer Medaille.

Unterhalte dich mit deinem Tandempartner
über Geschlechterunterschiede.
Was ist typisch weiblich? Was ist typisch
männlich?
Ordnet die folgenden Eigenschaften Frauen
und Männern zu und diskutiert über die Behauptungen:

sensibel

neugierig

liebt das Risiko

aggressiv

romantisch

liebt Harmonie

eitel

weiß alles besser

entschlossen

cool (gelassen)

redet viel

launenhaft

angepasst

unsensibel

mutig

sportlich

stark

schweigsam

streitet gern

zeigt Gefühle

interessiert sich für Technik

interessiert sich für Mode

selbstsicher

möchte Ruhe haben

will sich unterhalten

fährt gut Auto

kann gut kochen

kann logisch denken

ist um die Familie besorgt

interessiert sich für Mode

kann Wichtiges von
Unwichtigem trennen

kann mehrere Dinge
gleichzeitig tun

hat einen guten Orientierungssinn
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17. Ona i on
Kobieta i mężczyzna to dwie strony medalu.

Porozmawiaj z partnerem tandemowym o
różnicach między płciami.
Które cechy są typowe dla kobiety? Które dla
mężczyzny?
Przyporządkujcie poniższe cechy kobietom i
mężczyznom i podyskutujcie o stwierdzeniach:

wrażliwy / wrażliwa

ciekawski / ciekawska

lubi ryzyko

agresywny / agresywna

romantyczny / romantyczna

lubi harmonię

zarozumiały / zarozumiała

wszystko wie lepiej

zdecydowany / zdecydowana

opanowany / opanowana

dużo mówi

kapryśny / kapryśna

konformista / konformistka

niewrażliwy / niewrażliwa

odważny / odważna

wysportowany /
wysportowana

silny / silna

małomówny / małomówna

lubi się kłócić

pokazuje uczucia

interesuje się techniką

interesuje się modą

pewny / pewna siebie

chce mieć spokój

chce rozmawiać

dobrze prowadzi (samochód) umie dobrze gotować

potrafi logicznie myśleć

troszczy się o rodzinę

interesuje się modą

potrafi oddzielić ważne od
nieważnego

umie robić dużo rzeczy
jednocześnie

posiada zmysł orientacji
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18. Einen Tag lang jemand anderer sein
Wenn das Wörtchen wenn nicht wär, wär mein Vater Millionär.

Stell dir vor, du könntest für einen Tag eine andere Person sein, in eine andere Rolle schlüpfen. Sprich mit deinem Tandempartner darüber.







Wer möchtest du gern sein?
Welche Eigenschaften hättest du?
Wo würdest du wohnen und arbeiten?
Wie würde dein Tag aussehen?
Mit welchen Personen hättest du zu tun?
Was wäre anders?

Nützliche Wendungen:
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Wenn ich jemand anderer sein könnte, wäre ich gern ...
Ich würde in … wohnen und …
Ich hätte zwei / viele / keine Kinder und …
Ich würde den ganzen Tag ...
Ich könnte …
Wenn …, würde ich …
Vor allem wäre ich sehr … (sportlich, klug, reich, beliebt …).
Am besten wäre es, wenn …

18. Przez jeden dzień być kimś innym
Gdyby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem.

Wyobraź sobie, że przez jeden dzień mógłbyś / mogłabyś być kimś innym,
odgrywać inną rolę. Opowiedz o tym partnerowi tandemowemu.







Kim chciał(a)byś być?
Jakie miał(a)byś cechy?
Gdzie mieszkał(a)byś i pracował(a)byś?
Jak wyglądałby twój dzień?
Z jakimi osobami miał(a)byś do czynienia?
Co by się zmieniło?

Przydatne zwroty:








Gdybym mógł / mogła być kimś innym, był(a)bym …
Mieszkał(a)bym w … i …
Miał(a)bym dwoje / wiele / nie miałabym dzieci i …
Cały dzień …bym …
Mógłbym / mogłabym …
Jeśli …, …bym …
Przede wszystkim był(a)bym bardzo … (wysportowany/-a, mądry/-a,
bogaty/-a, lubiany/-a …).
 Najlepiej byłoby, gdyby …
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19. Freundschaft
Echte Freunde erkennt man in der Not.

Unterhalte dich mit deinem Tandempartner über Freundschaft:






Was bedeutet Freundschaft für dich?
Wie viele Freunde hast du?
Wer ist dein bester Freund / deine beste Freundin?
Wie oft hast du Kontakt zu ihm / zu ihr?
Warst du schon einmal in einer schwierigen Situation, in der eure
Freundschaft auf die Probe gestellt wurde?
 Ist deiner Meinung nach Freundschaft zwischen Mann und Frau
möglich?
 Wie unterscheidet sich die Freundschaft von der Liebe?

Nützliche Wendungen:
 Freundschaft bedeutet für mich Vertrauen, gemeinsame Interessen.
 Ich habe nicht viele Freunde, aber ich weiß, dass ich mich auf ein paar Personen
verlassen kann, wenn …
 Mein bester Freund / meine beste Freundin ist …
 Wir kennen uns seit … Jahren.
 Wir haben zusammen studiert.
 Ich habe ihn / sie … kennengelernt.
 Ich versuche mich mit ihm / ihr …mal in der Woche / im Monat / im Jahr zu
unterhalten / zu treffen.
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19. Przyjaźń
Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.

Porozmawiaj z partnerem tandemowym o przyjaźni:






Co oznacza przyjaźń dla ciebie?
Ilu masz przyjaciół?
Kto jest twoim najlepszym przyjacielem / twoją najlepszą przyjaciółką?
Jak często kontaktujesz się z nim / z nią?
Czy byłeś / byłaś kiedyś w trudnej sytuacji, w której wasza przyjaźń
została wystawiona na próbę?
 Czy możliwa jest według ciebie przyjaźń między kobietą a mężczyzną?
 Czym się różni przyjaźń od miłości?

Przydatne zwroty:
 Przyjaźń oznacza dla mnie zaufanie, wspólne zainteresowania.
 Nie mam wielu przyjaciół, ale wiem, że na kilku osobach mogę polegać, gdy(by)
…
 Moim najlepszym przyjacielem / moją najlepszą przyjaciółką jest …
 Znamy się od … lat.
 Razem studiowaliśmy / studiowałyśmy.
 Poznałem go / ją …
 Staram się rozmawiać / spotykać się z nim / z nią … raz/-y w tygodniu / w
miesiącu / w roku.
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20. Liebe auf den ersten Blick
Liebe macht blind.

Hast du dich schon einmal auf den ersten Blick verliebt? Wie war das?
Erzähle deinem Tandempartner von deiner großen Liebe / deinem Mann /
deiner Frau / deinem Lebenspartner / deiner Lebenspartnerin:










Wann und wo habt ihr euch
kennengelernt?
Wie ist das passiert?
Was habt ihr gemeinsam?
Was bewunderst du an ihm / ihr?
Was sagen eure Kinder / Eltern
dazu?
Welche Zukunftspläne habt ihr?

Nützliche Wendungen:
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Das war vor zwei Jahren. / Das war erst letzte Woche. / Letztes Jahr …
Ich habe sie / ihn … getroffen.
beim Tanzen / beim Tandemsprachkurs
Er hat mich angelächelt / angesprochen.
Er kam auf mich zu und sagte: …
Als ich sie / ihn gesehen habe, …
Das war Liebe auf den ersten Blick.
Das habe ich ganz geschickt eingefädelt.
Ich hatte Schmetterlinge im Bauch.
Bekannte haben uns verkuppelt!
Ich bin eher zurückhaltend, während er impulsiv ist.
Er ist älter / erfahrener / ruhiger / … als ich.
Meine Kinder sind eifersüchtig.
Meine Mutter ist völlig begeistert von ihm.
Als nächstes planen wir …
Wir haben vor zu heiraten.
Wir ziehen zusammen.

20. Miłość od pierwszego wejrzenia
Miłość jest ślepa.

Czy zakochałeś/-aś się kiedyś od pierwszego wejrzenia? Jak to było? Opowiedz partnerowi tandemowemu o swojej wielkiej miłości / swoim mężu /
swojej żonie / swoim partnerze życiowym / swojej partnerce życiowej:









Kiedy i gdzie się poznaliście?
Jak to się zdarzyło?
Co was łączy?
Co w nim / w niej podziwiasz?
Co sądzą o tym wasze dzieci / wasi
rodzice?
Jakie macie plany na przyszłość?

Przydatne zwroty:


















To było dwa lata temu. / To było tydzień temu. / W zeszłym roku …
Spotkałem ją / spotkałam go …
na potańcówce / na kursie tandemowym
On uśmiechnął się / zagadnął do mnie.
On podszedł do mnie i powiedział: …
Kiedy ją zobaczyłem / go zobaczyłam, …
To była miłość od pierwszego wejrzenia.
Umiejętnie to zaaranżowałem/-am.
Miałem/-am motyle w brzuchu.
Znajomi nas zeswatali!
Ja jestem raczej powściągliwa, podczas gdy on jest impulsywny.
On jest starszy / bardziej doświadczony / spokojniejszy / … niż ja.
Moje dzieci są zazdrosne.
Moja matka jest nim zachwycona.
W następnej kolejności planujemy …
Chcemy się pobrać.
Zdecydowaliśmy się razem zamieszkać.
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21. Komplimente
Von einem guten Kompliment kann ich zwei Monate leben. (Mark Twain)

Erzähle deinem Tandempartner von einem Kompliment, über das du dich sehr
gefreut hast.
Welche Komplimente bekommst du öfter?
Welche Komplimente (worüber) machst du anderen Leuten?
Wird in Polen anders gelobt als in Deutschland? Sind Komplimente häufiger,
seltener, direkter? Worüber macht man Komplimente? Wie reagieren die Leute in
deinem Land auf Komplimente?
Über welche Komplimente freuen sich Kinder, Frauen, Männer?
Versuche heute möglichst vielen Leuten etwas Nettes zu sagen (z.B. deinem
Tandempartner, deiner Zimmernachbarin, deiner Lehrerin und jemandem, den du
sehr magst).

Nützliche Wendungen:












Mein Kompliment!
Das hast du gut gemacht!
Alle Achtung! Hut ab! Respekt!
Wie machst du das nur?
Das hast du sehr schön gesagt!
Ich bin beeindruckt!
Du hast so eine nette Art.
Was du alles kannst!
Die neue Frisur steht dir gut!
Du siehst viel jünger aus!
Ich mag dein Lachen.

Komplimente und mögliche Erwiderungen:
-

Der Rock ist schön!
Wirklich? Er ist aber nicht neu.

-

Du bist so sportlich! Super!
Ich mache einfach gern Sport.

-

-

Oh, bist du schön braun!
Findest du? Danke!

-

Du sprichst prima Polnisch.
Leider kann ich nur ein paar Sätze. Ich
habe sie vor der Fahrt gelernt.
Es gefällt mir, wie du malst.
Ist mir noch nicht aufgefallen.

-

Toll, dass du immer so gute Ideen hast!
Du bist doch auch sehr kreativ.

-

Du kannst aber toll singen!
Ach, du übertreibst!

-

Der Anzug steht dir!
Danke! Du bist wirklich nett!

-

Schmeckt lecker!
Das ist ja auch selbst gemacht!

-

-

Du hast immer gute Laune. Ich fühle mich
wohl in deiner Gesellschaft.
Und ich in deiner.

-

Du kennst so viele Wörter!
Meinst du wirklich? Ich bin da nicht so
sicher ...
Du siehst toll aus in diesem Kleid!
Danke, das höre ich gern!
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21. Komplementy
Potrafię przeżyć dwa miesiące dzięki jednemu tylko dobremu komplementowi. (Mark Twain)

Opowiedz partnerowi tandemowemu o komplemencie, z którego się bardzo ucieszyłeś/-aś.
Jakie komplementy słyszysz częściej?
Jakie komplementy (na jaki temat) mówisz innym ludzim?
Czy w Niemczech chwali się inaczej niż w Polsce? Czy komplementy są częstsze,
rzadsze, bardziej bezpośrednie? Na jaki temat prawi się komplementy? Jak ludzie w
twoim kraju reagują na komplementy?
Z jakich komplementów cieszą się dzieci, kobiety, mężczyźni?
Spróbuj powiedzieć dzisiaj możliwie jak największej ilości ludzi coś miłego (np.
partnerowi tandemowemu, sąsiadce z pokoju, swojej lektorce i komuś, kogo bardzo
lubisz).

Przydatne zwroty:












Moje gratulacje!
Dobra robota!
Moje uznanie! Brawo! Szacun(eczek)!
Jak ty to robisz?
Bardzo ładnie to powiedziałeś/-aś!
Jestem pod wrażeniem!
Jesteś taki miły / taka miła!
Ale jesteś zdolny/-a!
Świetnie ci pasuje ta nowa fryzura!
Wyglądasz dużo młodziej!
Podoba mi się twój uśmiech.

Komplementy i możliwe reakcje:
-

Masz ładną spódnicę.
Naprawdę? Mam ją już od dawna.

-

Ale jesteś wysportowany! Super!
Po prostu chętnie uprawiam sport.

-

-

Ładnie się opaliłaś!
Tak uważasz? Dzięki!

-

Świetnie mówisz po niemiecku.
Niestety umiem tylko parę zdań.
Nauczyłem się ich przed wyjazdem.
Podoba mi się, jak rysujesz.
Nie zauważyłem/-am.

-

Super, że zawsze masz takie fajne pomysły.
Ty też jesteś bardzo kreatywna.

-

Pięknie śpiewasz!
Nie przesadzaj!

-

Ładnie ci w tym garniturze.
Dziękuję. Jesteś bardzo miła.

-

Ale pyszne!
Własnej roboty.

-

Znasz bardzo dużo słów!
Mówisz serio? Nie jestem pewny ...

-

Zawsze masz dobry humor. Dobrze się
czuję w twoim towarzystwie.
A ja w twoim.

-

Świetnie wyglądasz w tej sukience!
Dziękuję, miło mi to słyszeć!

-

55

22. Glück
Wenn das Glück vor der Tür steht, lässt man es am besten herein.

Unterhalte dich mit deinem Tandempartner über Glück.






Was bedeutet eigentlich Glück? Wie erkennt man es?
Macht Geld glücklich?
Welche Dinge gelten in deinem Land als Glücksbringer?
Wann sind wir glücklich und warum?
Erzähle von glücklichen Momenten und Ereignissen in deinem Leben, z.B.
von deiner ersten Liebe / einer bestandenen Prüfung / einem Traumjob /
deiner Hochzeit / der Geburt eines Kindes / einem schönen Kompliment /
einem unerwarteten Gewinn / einem tollen Urlaub.

Für Fortgeschrittene:
Erkläre deinem Tandempartner die folgenden Redewendungen. In welchen
Situationen verwendet man sie?
Glückspilz / Zum Glück! / Viel Glück! / Glück im Unglück / Pech im Spiel – Glück in
der Liebe. / Scherben bringen Glück. / Geld allein macht nicht glücklich. / Jeder ist
seines Glückes Schmied. / Mehr Glück als Verstand.

Nützliche Wendungen:
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Der glücklichste Moment in meinem Leben war …
Damals war ich sehr glücklich.
Ich freue mich, wenn ich Andere glücklich machen kann.
Da hast du aber noch mal Glück gehabt!
Glück bedeutet für mich zufrieden zu sein / den Augenblick zu genießen.
Wahres Glück ist …

22. Szczęście
Jeśli szczęście się do nas uśmiecha, to musimy z tego skorzystać.

Porozmawiaj z partnerem tandemowym o szczęściu.






Co właściwie oznacza szczęście? Jak je rozpoznać?
Czy pieniądze dają szczęście?
Jakie rzeczy przynoszą w twoim kraju szczęście?
Kiedy jesteśmy szczęśliwi i dlaczego?
Opowiedz o szczęśliwych momentach i zdarzeniach w twoim życiu, np. o
pierwszej miłości / zdanym egzaminie / wymarzonej pracy / swoim ślubie /
narodzinach dziecka / miłym komplemencie / nieoczekiwanej wygranej /
wspaniałym urlopie.

Dla zaawansowanych:
Wyjaśnij partnerowi tandemowemu następujące wyrażenia. W jakich
sytuacjach się ich używa?
szczęściarz (szczęściara) / Na szczęście! / łut szczęścia / szczęście w nieszczęściu /
Kto nie ma szczęścia w kartach, ten ma szczęście w miłości. / Głupi ma zawsze
szczęście. / Pieniądze szczęścia nie dają. / Mieć więcej szczęścia niż rozumu. / Do
trzech razy sztuka.

Przydatne zwroty:







Najszczęśliwszym momentem w moim życiu był/-a/-o/-y ...
Wtedy byłem bardzo szczęśliwy / byłam bardzo szczęśliwa.
Cieszę się, kiedy mogę uszczęśliwić innych.
Ależ miałeś/-aś znowu szczęście!
Szczęście oznacza dla mnie być zadowolonym / zadowoloną / żyć chwilą.
Prawdziwe szczęście to …
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23. Das schönste Ereignis in diesem Jahr
Das Glück kommt oft ganz unverhofft.

Erzähle deinem Tandempartner von einem positiven Erlebnis in diesem
oder im letzten Jahr, über das du dich sehr gefreut hast. Was ist passiert?
Warum hast du dich gefreut? Wer hat sich zusammen mit dir gefreut? Mit
wem hast du deine Freude geteilt?

Nützliche Wendungen:
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Mein schönstes Erlebnis im letzten Jahr war …
Das war nämlich so: …
Ich hätte nie gedacht, dass …
Als ich von … erfahren habe, war ich begeistert / überrascht / gerührt.
Ich war glücklich / sehr stolz / erleichtert …
Das war ein wunderschöner Tag für mich.
Seitdem …
Ich wünsche mir, dass …

23. Najpiękniejsze zdarzenie w tym roku
Szczęście często przychodzi znienacka.

Opowiedz partnerowi tandemowemu o jakimś pozytywnym przeżyciu w
tym lub zeszłym roku, które bardzo cię ucieszyło. Co się wydarzyło?
Dlaczego się cieszyłeś/-aś? Kto cieszył się razem z tobą? Z kim dzieliłeś/aś swoją radość?

Przydatne zwroty:









Moim najpiękniejszym przeżyciem w zeszłym roku był/-a/-o/-y …
A było to mianowicie tak: …
Nigdy nie myślałem/-am, że …
Kiedy dowiedziałem/-am się …, byłem/-am zachwycony/-a /
zaskoczony/-a / wzruszony/-a.
Byłem/-am szczęśliwy/-a / bardzo dumny/-a / odczułem/-am ulgę.
To był przepiękny dzień dla mnie.
Od tamtej pory …
Życzę sobie, żeby …
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24. Haushaltspflichten
Ordnung ist das halbe Leben – Unordnung die andere Hälfte.

Sprich mit deinem Tandempartner über Haushaltspflichten.






Welche Pflichten haben die Mitglieder deiner Familie im Haushalt? Findest du
diese Verteilung gerecht?
Was machst du gern im Haushalt? Welche Tätigkeiten magst du überhaupt nicht?
Mögen die Deutschen Ordnung? Legst du großen Wert auf Ordnung und
Sauberkeit in deiner Wohnung?
Welche Pflichten hattest du als Kind?
Wie viel Zeit nimmt deine Hausarbeit in Anspruch?

Nützliche Wendungen:
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den Tisch decken / abräumen
kochen / backen / braten
das Zimmer / die Wohnung aufräumen
Betten machen
abwaschen
Wäsche waschen / aufhängen / abnehmen / zusammenlegen / wegräumen / bügeln
Staub saugen / wischen
das Bad reinigen / Fenster putzen
Teppiche ausklopfen
die Kinder zur Schule bringen / von der Schule abholen
auf die Kinder aufpassen
einkaufen
Rechnungen bezahlen
kleine Reparaturen erledigen
Das ist meine Aufgabe. Ich kann das am besten.
… macht meine Tochter / mein Sohn. / … machen wir zusammen / abwechselnd.
Mein Mann hat zwei linke Hände.
Ich backe nicht gern, kann aber gut kochen.
Wir haben eine Haushaltshilfe / ein Kindermädchen.

24. Obowiązki domowe
Porządek trzeba robić, nieporządek robi się sam. (Tadeusz Kotarbiński)

Porozmawiaj z partnerem tandemowym o obowiązkach domowych.






Jakie obowiązki domowe mają członkowie Twojej rodziny? Czy uważasz ten
podział obowiązków za sprawiedliwy?
Jakie czynności domowe wykonujesz chętnie? Których czynności wcale nie
lubisz?
Czy Polacy lubią porządek? Czy przykładasz dużą wagę do porządku i czystości
w twoim mieszkaniu?
Jakie obowiązki miałaś/-eś jako dziecko?
Ile czasu zajmuje Ci praca w domu?

Przydatne zwroty:




















nakryć do stołu / posprzątać ze stołu
gotować / piec / smażyć
sprzątać pokój / mieszkanie
ścielić łóżka
zmywać
prać / wieszać / zdejmować ze sznurka / składać / sprzątać / prasować bieliznę
odkurzać / ścierać kurz
czyścić łazienkę / myć okna
trzepać dywany
zaprowadzić dzieci do szkoły / odbierać dzieci ze szkoły
pilnować dzieci
robić zakupy
płacić rachunki
dokonywać małych napraw
To moje zadanie. Ja to potrafię najlepiej.
… robi moja córka / mój syn. / … robimy razem / na zmianę.
Mój mąż ma dwie lewe ręce.
Nie lubię piec, ale umiem dobrze gotować.
Mamy pomoc domową / opiekunkę do dziecka.
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25. Hotel Mama
am Rockzipfel hängen

Sprich mit deinem Tandempartner darüber, wann junge Leute in deinem Land unabhängig von ihren Eltern werden.









Wie lange wohnt man in Deutschland bei
den Eltern? Wie ist es in deiner Familie?
Warum alleine wohnen?
Was sagen deine Freunde dazu?
Welche Vor- und Nachteile hat das
Leben bei den Eltern?
Welche Vor- und Nachteile hat das
Leben allein?
Können die Eltern „loslassen“?
Wann bist du zu Hause ausgezogen und
warum? Und deine Kinder?
Was spricht für oder gegen eine
Großfamilie?

Nützliche Wendungen:
 bis zum 18. Lebensjahr / bis zum Studium / während des Studiums / bis
man eigenes Geld verdient / bis man heiratet
 Wohnungsnot / nicht genügend Geld / teure Wohnungen / geringes
Einkommen / Heimweh / psychische Unterstützung / Geborgenheit
 Ich muss nicht selbst kochen / aufräumen / Wäsche waschen.
 Ich muss keinen Strom / keine Versicherung bezahlen.
 Meine Mutter kümmert sich um alles.
 Ich kann das Geld für mich behalten.
 Ich verstehe mich gut mit meinen Eltern. / Meine Eltern brauchen
mich. / Sie kümmern sich um meine Kinder.
 (nicht) abhängig sein / selbst über sein Leben bestimmen / sich nicht
reinreden lassen
 „Meine Eltern nerven!“
 Ich habe gern meine Familie um mich.
 Ohne meine Familie hätte ich Heimweh.
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25. Nie ma jak u mamy
trzymac się rąbka matczynej spódnicy

Porozmawiaj z partnerem tandemowym, kiedy młodzi ludzie w twoim kraju uniezależniają się od rodziców.









Jak długo mieszka się w Polsce u
rodziców? Jak to jest w twojej rodzinie?
Dlaczego mieszkać oddzielnie?
Co sądzą o tym twoi przyjaciele?
Jakie są wady i zalety mieszkania u
rodziców?
Jakie są wady i zalety mieszkania
oddzielnie?
Czy rodzice potrafią „spuścić dzieci ze
smyczy“?
Kiedy ty wyprowadziłeś/-aś się od
rodziców i dlaczego? A twoje dzieci?
Co przemawia za dużą rodziną, a co
przeciw niej?

Przydatne zwroty:
 do 18-tego roku życia / do studiów / podczas studiów / zanim zacznie
się zarabiać własne pieniądze / do zamążpójścia / ożenku
 brak mieszkań / nie wystarczająco dużo pieniędzy / drogie mieszkania /
niskie dochody / tęsknota za domem / wsparcie psychiczne / bezpieczeństwo
 Nie muszę sam/-a gotować / sprzątać / prać.
 Nie muszę płacić za prąd / ubezpieczenie.
 Moja mama troszczy się o wszystko.
 Mogę zaoszczędzić pieniądze.
 Dobrze się rozumiem z rodzicami. / Moi rodzice mnie potrzebują. / Oni
opiekują się moimi dziećmi.
 być (nie)zależnym / (nie)zależną / samodzielnie decydować o własnym
życiu / nie pozwolić sobie na wtrącanie się
 „Moi rodzice mnie wkurzają!“
 Lubię mieć swoją rodzinę wokół siebie.
 Bez rodziny tęsknił(a)bym za domem.
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26. Die Geschichte meiner Familie
Das kommt in der besten Familie vor.

Erzähle deinem Tandempartner die Geschichte deiner Familie.








Woher stammt deine Familie?
Wer waren deine Großeltern väterlicherseits / mütterlicherseits?
Wann, wo und unter welchen Umständen haben sich deine Eltern
kennengelernt?
Wann und wo bist du geboren?
Hast du Geschwister? Was machen deine Geschwister?
Wann, wo und unter welchen Umständen hast du deinen Mann (Partner) /
deine Frau (Partnerin) kennengelernt?
Hast du Kinder? Was machen deine Kinder?

Nützliche Wendungen:








Meine Familie stammt aus …
Der Vater meines Vaters / die Mutter meiner Mutter war …
Meine Eltern haben sich kennengelernt, als …
Ich bin … zur Welt gekommen.
Mein Bruder / meine Schwester ist … / wohnt in … / arbeitet in …
Meinen Mann (Partner) / meine Frau (Partnerin) habe ich … kennengelernt.
Meine Kinder wohnen nicht bei uns. Mein Sohn / meine Tochter studiert in
…
 Ich habe schon einen Enkel / eine Enkelin.
64

26. Historia mojej rodziny
To się zdarza nawet w najlepszej rodzinie.

Opowiedz partnerowi tandemowemu historię swojej rodziny.








Skąd pochodzi twoja rodzina?
Kim byli twoi dziadkowie ze strony ojca / matki?
Kiedy, gdzie i w jakich okolicznościach poznali się twoi rodzice?
Kiedy i gdzie się urodziłeś/-aś?
Czy masz rodzeństwo? Co robi twoje rodzeństwo?
Kiedy, gdzie i w jakich okolicznościach poznałeś swoją żonę (partnerkę) /
poznałaś swojego męża (partnera)?
Czy masz dzieci? Co robią twoje dzieci?

Przydatne zwroty:









Moja rodzina pochodzi z …
Ojciec mojego ojca był ... / Matka mojej matki była ...
Moi rodzice poznali się, kiedy …
Ja przyszedłem / przyszłam na świat …
Mój brat / moja siostra jest … / mieszka w … / pracuje w …
Mojego męża (partnera) poznałam ... / moją żonę (partnerkę) poznałem ...
Moje dzieci nie mieszkają z nami. Mój syn / moja córka studiuje w …
Mam już wnuka / wnuczkę.
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27. Kinder, Kinder!
Kleine Kinder – kleine Sorgen, große Kinder – große Sorgen.






Warum werden heute weniger Kinder geboren als vor 30 Jahren?
Was ist das Schöne an der Kindheit? Was ist nicht so schön?
Wie sehen Kinder die Welt?
Wie warst du als Kind? Wie sind deine Kinder?
Würdest du heute noch einmal Kind sein wollen? Warum (nicht)?
Für Fortgeschrittene:
Wähle einen Phraseologismus aus und
erkläre ihn deinem
Tandempartner. Zu
welcher Situation passt
diese Wendung?

das Kind im Manne / das
Kind mit dem Bade
ausschütten / ein Kind
seiner Zeit sein / sich freuen wie ein Kind / Wie sag ich’s meinem Kinde? / sich bei
jemandem lieb Kind machen / Aus Kindern werden Leute / das Kind beim Namen
nennen / Gebranntes Kind scheut das Feuer / kein Kind von Traurigkeit sein / mit
Kind und Kegel / von Kindesbeinen an

Nützliche Wendungen:
 Die heutigen Eltern sind viel älter bei der Geburt ihrer Kinder.
 Viele junge Leute möchten zuerst ihre Ausbildung beenden / studieren /
Geld verdienen / ein Haus bauen.
 Kinder sind teuer. Man braucht Geld für …
 Für mich sind Kinder …
 Als ich klein war, …
Im Alter von … Jahren habe ich …
 Ich habe selbst … (keine) Kinder / Enkel.
 Ich bin gerne Mutter / Tante / Großmutter.
 Meine Kinder sind … / sollen …
 Ich wünsche mir …
 Ich würde gern noch einmal Kind sein / möchte nicht noch einmal Kind
sein, weil …
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27. Dzieci, dzieci!
Małe dzieci – mały kłopot, duże dzieci – duży kłopot.






Dlaczego dzisiaj rodzi się mniej dzieci niż 30 lat temu?
Co jest pięknego w dzieciństwie? Co nie jest takie piękne?
Jak dzieci widzą świat?
Jaki byłeś / jaka byłaś jako dziecko? Jakie są twoje dzieci?
Czy dzisiaj chciał(a)byś jeszcze raz być dzieckiem? Dlaczego (nie)?
Dla zaawansowanych:
Wybierz jeden frazeologizm i wyjaśnij go
partnerowi tandemowemu. Do jakiej
sytuacji pasuje ten
zwrot?

czuć się jak nowo
narodzone dziecię / pijane
dziecko we mgle / spać jak
dziecko / dziecko ulicy /
dziecko natury / ze mną jak z dzieckiem / bodajbyś cudze dzieci uczył! / Dzieci i ryby
głosu nie mają / Bieda z dziećmi, bieda i bez dzieci! / w każdym kątku po dzieciątku /
niewinna dziecina / zakochać się jak dzieciuch / bogatemu to i diabeł dziecko kołysze

Przydatne zwroty:
 Dzisiejsi rodzice są dużo starsi w czasie narodzin dziecka.
 Wielu młodych ludzi chce najpierw skończyć swoją edukację / studiować /
zarobić pieniądze / zbudować dom.
 Dzieci kosztują. Potrzeba pieniędzy na …
 Dla mnie dzieci są …
 Kiedy byłem mały / byłam mała, ...
W wieku … lat …-łem/-łam …
 Sam(a) (nie) mam … dzieci / wnuków.
 Lubię być mamą / ciocią / babcią.
 Moje dzieci są … / powinny…
 Życzę sobie …
 Chciał(a)bym jeszcze raz być dzieckiem / nie chciał(a)bym jeszcze raz być
dzieckiem, bo ...
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28. Leben im Ausland
Schön ist es dort, wo wir nicht sind.

Hast du schon länger im Ausland gewohnt? Wenn nicht: Hast du einmal darüber nachgedacht auszuwandern oder längere Zeit im Ausland zu leben? Was
wäre das Land deiner Wahl? In welches Land möchtest du auf keinen Fall?

Ausländer sein
Sprich mit deinem Tandempartner darüber, wie sich folgende Dinge im Ausland
gestalten (würden):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sprache / Kommunikation
Wohnen
Arbeit
Familie und Freunde
Essen
Freizeit und Kultur
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben

Nützliche Wendungen:
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Ich habe … Jahre in … gelebt.
In … hat mir (nicht) gefallen, dass …
Ich wollte schon immer einmal in ... leben.
Für ein oder zwei Jahre … das kann ich mir gut vorstellen.
Wenn ich älter bin, möchte ich gern …
Ich würde den ganzen Tag ...
Ich könnte / müsste …
Wahrscheinlich hätte ich Probleme mit …
Wenn …, würde ich ...
Am besten wäre es, wenn …

28. Życie za granicą
Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma.

Czy mieszkałeś/-aś kiedyś dłużej za granicą? Jeśli nie: Czy myślałeś/-aś kiedyś
o tym, żeby wyemigrować albo mieszkać za granicą przez dłuższy czas? Który
kraj wybrał(a)byś? Do jakiego kraju nie chciał(a)byś wyjechać w żadnym razie?

Być obcokrajowcem
Porozmawiaj z partnerem tandemowym o tym, jak wyglądają / wyglądałyby
następujące rzeczy za granicą:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

język / komunikacja
mieszkanie
praca
rodzina i przyjaciele
jedzenie
czas wolny i kultura
udział w życiu społecznym

Przydatne zwroty:










Przez … lat(a) mieszkałem/-am w …
W ... (nie) podobało mie się to, że ...
Zawsze chciałem/-am trochę pomieszkać w ...
Na rok albo dwa lata … to mógłbym / mogłabym sobie wyobrazić.
Kiedy będę starszy / starsza, chciał(a)bym …
Cały dzień …(a)bym ...
Mógłbym / mogłabym / musiał(a)bym …
Prawdopodobnie miał(a)bym problemy z …
Jeśli …, ...(a)bym …
Najlepiej byłoby, gdyby …
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29. Typisch deutsch – typisch polnisch?
Was der Deutsche bezahlt, das isst er auch.

Welche Eigenschaften sind für dich typisch deutsch / typisch polnisch?
Wähle sie aus der Liste und mach selbst Vorschläge. Diskutiere dieses
Thema mit deinem Tandempartner.
offen
sparsam
spontan
herzlich
gut organisiert
kreativ
misstrauisch
prinzipientreu
gewissenhaft
mit Familiensinn

arrogant
fleißig
zuvorkommend
religiös
elegant
Feinschmecker
Nörgler
Pedant
Schlitzohr
Flegel

Klugscheißer
Geizhals
Schleimer
abergläubisch
zurückhaltend
oberflächlich
steif
emotional
Individualist
Trantüte

Nützliche Wendungen:






Meiner Meinung nach …
Wahrscheinlich hast du Recht.
Das sehe ich anders.
Mir scheint, das ist eine deutsche / polnische Eigenschaft.
Ich finde, das ist ein Stereotyp. Ich habe andere Beobachtungen / Erfahrungen
gemacht.
 Glaubst du das wirklich?
 Ich denke, dasselbe kann man über die Deutschen / die Polen sagen.
 Mir fehlt in dieser Liste ein typisch deutscher / polnischer Charakterzug: …
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29. Typowo polskie – typowo niemieckie?
Gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania.

Jakie cechy uważasz za typowo polskie / typowo niemieckie? Wybierz je z
listy i dodaj swoje propozycje. Podyskutuj na ten temat z partnerem tandemowym.
otwarty
oszczędny
spontaniczny
serdeczny
dobrze zorganizowany
kreatywny
nieufny
pryncypialny
obowiązkowy
rodzinny

arogancki
pracowity
uprzejmy
religijny
elegancki
smakosz
maruda
pedant
cwaniak
gbur

mądrala
sknera
lizus
przesądny
powściągliwy
powierzchowny
sztywny
emocjonalny
indywidualista
ciepłe kluchy

Przydatne zwroty:









Moim zdaniem…
Chyba masz rację.
Nie zgadzam się z tobą.
Wydaje mi się, że to jest polska / niemiecka cecha.
Uważam, że to jest stereotyp. Moje obserwacje / doświadczenia są inne.
Naprawdę tak sądzisz?
Myślę, że to samo można powiedzieć o Polakach / Niemcach.
Na tej liście brakuje mi cechy, którą uważam za typowo polską / niemiecką: …
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30. Feste und Feiertage
Man muss die Feste feiern, wie sie fallen.

Wann finden diese Feste statt? Welche Feiertage sind gleichzeitig freie Tage?
Was bedeuten die einzelnen Feste und Feiertage?
Such dir Feiertage aus, über die du gern sprechen willst / über die dein Tandempartner etwas wissen möchte. Nenne deine ersten Assoziationen zu diesem Fest
und begründe, warum dir gerade diese Dinge eingefallen sind.
Vergleicht, welche Feiertage sowohl in Deutschland als auch in Polen eine
Rolle spielen und wie sie gefeiert werden. Welche Bedeutung haben diese Feste
für dich und deine Familie? Wie werden die Feste gefeiert? Welches ist dein
liebstes Fest?

Landeskundliche Kommentare:
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Den Fasching nennt man in Deutschland auch „die fünfte Jahreszeit“. Sie beginnt am
11.11. 11 Uhr 11. Rosenmontag und Karnevalsdienstag sind immer im Februar. Viele
Leute verkleiden und vergnügen sich. Am Aschermittwoch ist dann alles vorbei.
Der Internationale Frauentag am 8. März ist für viele Deutsche nicht (mehr) so wichtig.
Am Ostersonntag suchen Kinder die Ostereier, die der Osterhase für sie versteckt hat.
Das Richtfest wird gefeiert, wenn der Rohbau eines Hauses oder das Dach fertig ist.
Die Schuleinführung / Einschulung ist in jedem Bundesland zu einem anderen Termin
im August oder September. Die Schulanfänger kommen in die erste Klasse und erhalten
an diesem Tag eine große Zuckertüte / Schultüte.
Der evangelische Reformationstag ist am 31. Oktober und das katholische
Allerheiligenfest am 1. November.
In der Nacht zum 6.12. stellen die Kinder ihre geputzten Stiefel vor die Tür und warten
darauf, dass der Nikolaus sie mit Süßigkeiten und kleinen Geschenken füllt.
Im Advent wird jeden Sonntag bis Weihnachten eine neue Kerze angezündet. Kinder
verkürzen sich das Warten auf den Weihnachtsmann mit dem Adventskalender, in dem
sie vom 1. bis 24. Dezember jeden Tag ein Türchen öffnen dürfen.

30. Święta
Zawsze znajdzie się jakiś powód do świętowania.

Kiedy przypadają te uroczystości? Które z dni świątecznych są dniami wolnymi
od pracy? Co oznaczają poszczególne święta i uroczystości?
Wyszukaj święta, o których chciał(a)byś porozmawiać / twój partner tandemowy chciałby się czegoś dowiedzieć. Podaj pierwsze skojarzenia dotyczącego
wybranego święta i uzasadnij, dlaczego przyszły ci do głowy właśnie te rzeczy.
Porównajcie, które święta odgrywają rolę zarówno w Niemczech jak i w Polsce
i jak się je świętuje. Jakie znaczenie te uroczystości mają dla ciebie i dla twojej
rodziny? Jakie jest twoje ulubione święto?

Komentarze krajoznawcze:








Śmigus-dyngus (zwany też Lanym Poniedziałkiem) to zwyczaj praktykowany w
poniedziałek wielkanocny, który polega na oblewaniu dla żartu wodą innych osób.
3 maja to święto narodowe obchodzone na pamiątkę uchwalenia w 1791 roku pierwszej
polskiej (i europejskiej) nowoczesnej konstytucji. 3 maja jest dniem wolnym od pracy.
11 listopada to święto narodowe obchodzone na pamiątkę odzyskania niepodległości
przez Polskę w 1918 roku (po 123 latach zaborów). W ten dzień marszałek Józef
Piłsudski objął władzę.
We Wszystkich Świętych (1.11) i w Zaduszki (2.11) Polacy odwiedzają cmentarze i
przynoszą na groby zmarłych członków rodziny znicze i kwiaty.
Andrzejki to wieczór wróżb matrymonialnych, odprawianych przez dziewczęta w nocy
z 29 na 30 listopada, w wigilię świętego Andrzeja. Andrzejki (i ich odpowiednik dla
chłopców – Katarzynki, świętowane 24.11) są dobrą okazją do ostatnich hucznych
zabaw przed rozpoczynającym się adwentem.
Boże Ciało (Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej) to święto katolickie o
charakterze dziękczynnym, obchodzone w maju lub czerwcu na pamiątkę Ostatniej
Wieczerzy i przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa.
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31. Politik
Politiker haben die Angewohnheit, über die nächsten Wahlen, aber nicht über die nächste
Generation nachzudenken. (Ronald Reagan)

Unterhalte dich mit deinem Tandempartner über Politik.










Interessierst du dich für Politik?
Gehst du zur Wahl? Wen wählst du? / Wen hast du bei der letzten Wahl gewählt?
Bist du in einer Partei? Warum (nicht)?
Wie heißen die wichtigsten politischen Ämter und Parteien bei euch?
Nenne die wichtigsten Politiker aus deinem Land. Wer sind sie?
Interessieren sich junge Leute für Politik? Warum nicht?
Sind Frauen die besseren Politiker?
Welche Alternativen gibt es zur heutigen Politik?
Was würde sich ändern, wenn du in die Politik gehen würdest?

Nützliche Wendungen:
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Politikverdrossenheit
Ich interessiere mich sehr / eigentlich nicht für Politik.
Ich gehe regelmäßig / nie / manchmal zur Wahl.
Ich weiß nicht so richtig, wen ich wählen soll.
Das ist sowieso egal. / Man kann sowieso nichts ändern.
Die Politiker sind …
Die größten Parteien heißen …
die Linken / die Rechten / die Liberalen / die Konservativen
die Koalition / die Opposition
Die bekanntesten polnischen Politiker sind …
Ich bin parteilos.
Es sollte viel mehr Frauen in der Politik geben.
Ich würde … ändern.

31. Polityka
Politycy mają skłonność do myślenia o następnych wyborach, a nie o następnym pokoleniu.
(Ronald Reagan)

Porozmawiaj z partnerem tandemowym o polityce.










Czy interesujesz się polityką?
Chodzisz na wybory? Na kogo głosujesz? Na kogo głosowałeś/-aś w ostatnich
wyborach?
Czy należysz do jakiejś partii? Dlaczego (nie)?
Jak nazywają się u was najważniejsze urzędy i partie?
Wymień najważniejszych polityków z twojego kraju. Kim oni są?
Czy młodzi ludzie interesują się polityką? Dlaczego nie?
Czy kobiety są lepszymi politykami?
Jakie istnieją alternatywy dla obecnej polityki?
Co by się zmieniło, gdybyś ty poszedł / poszła do polityki?

Przydatne zwroty:














zniechęcenie do polityki
Bardzo interesuję się / w zasadzie nie interesuję się polityką.
Regularnie / nigdy nie / czasami chodzę na wybory.
Nie za bardzo wiem, na kogo mam głosować.
To i tak wszystko jedno. / I tak nic nie można zmienić.
Politycy są …
Największe partie to …
lewica / prawica / liberałowie / konserwatyści
koalicja / opozycja
Najbardziej znani niemieccy politycy to …
Jestem bezpartyjny / bezpartyjna.
Powinno być więcej kobiet w polityce.
Zmienił(a)bym …
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32. Schwierige Situationen – Ausreden
Heute ist nicht mein Tag!

Manchmal befinden wir uns in einer schwierigen Situation, aus der wir herauskommen wollen, indem wir irgendeine Ausrede suchen. Wähle einige Situationen aus der
Liste und versuche, gemeinsam mit deinem Tandempartner eine originelle Ausrede
zu finden.

Was sagst du, wenn …
1. Dein Freund / Deine Freundin will heiraten und möchte, dass du ihm / ihr bei den
Vorbereitungen hilfst. Du hast aber überhaupt keine Lust.
2. Ein Bekannter / Eine Bekannte bittet dich, ihm / ihr eine große Summe Geld zu leihen.
3. Deine Freundin / Dein Freund braucht ein Alibi für die Zeit, in der sie / er mit ihrem /
seiner Geliebten zusammen war. Ihr Mann / Seine Frau ist sehr eifersüchtig.
4. Du hast Freunde zu einer Party eingeladen und stellst fest, dass du dir das finanziell
eigentlich gar nicht leisten kannst.
5. Die Polizei hält dich an und will deine Papiere sehen. Du hast sie nicht mit.
6. Du hast den Geburtstag deiner Mutter vergessen und sie nicht angerufen.
7. Du wirst angehalten, weil du 30 km/h zu schnell gefahren bist.
8. Jemand möchte sich bei dir revanchieren, indem er dich zum Abendessen einlädt. Auf
dem Tisch siehst du Sushi, das du nicht ausstehen kannst.

Nützliche Wendungen:








76

Es tut mir furchtbar leid, aber …
Ich muss dir / Ihnen etwas sagen …
Ich hätte so gern …, aber es hat sich herausgestellt, dass …
Es ist etwas ganz Wichtiges dazwischengekommen.
Du wirst / Sie werden es mir nicht glauben, aber …
Ich weiß nicht, wie ich es dir / Ihnen sagen soll, aber …
Sie können sich nicht vorstellen, wie …
Wir haben ein Problem: …

32. Trudne sytuacje – wymówki
Paluszek i główka – to szkolna wymówka.

Czasem znajdujemy się w trudnej sytuacji, z której próbujemy się wykręcić, szukając
jakiejś wymówki. Wybierz kilka sytuacji z tej listy i spróbuj razem z partnerem tandemowym znaleźć oryginalną wymówkę.

Co powiesz, gdy …
1. Twój przyjaciel chce się ożenić / twoja przyjaciółka chce wyjść za mąż i prosi, żebyś
pomógł / pomogła mu / jej w przygotowaniach. W ogóle nie masz na to ochoty.
2. Znajomy / znajoma prosi Cię o pożyczenie większej sumy pieniędzy.
3. Twój przyjaciel / Twoja przyjaciółka potrzebuje alibi na czas, w którym spotyka się z
kochankiem / kochanką. Jego żona / jej mąż jest bardzo zazdrosna/-y.
4. Zaprosiłeś/-aś przyjaciół na imprezę i stwierdzasz, że właściwie nie możesz sobie na to
finansowo pozwolić.
5. Zatrzymuje Cię policja i chce zobaczyć twoje dokumenty. Nie masz ich przy sobie.
6. Zapomniałeś/-aś o urodzinach swojej matki i nie zadzwoniłeś/-aś do niej.
7. Zostajesz zatrzymany/-a ponieważ przekroczyłeś/-aś prędkość o 30 km/h. Grozi Ci
mandat.
8. Ktoś chce Ci się zrewanżować, zapraszając Cię na kolację. Na stole widzisz sushi,
którego nie znosisz.

Przydatne zwroty:









Strasznie mi przykro, ale ...
Muszę Ci / Panu / Pani coś powiedzieć …
Bardzo chciał(a)bym …, ale okazało się, że …
Wypadło mi coś bardzo ważnego …
Nie uwierzysz / nie uwierzy Pan / Pani, ale …
Nie wiem, jak Ci / Panu / Pani to powiedzieć, ale …
Nawet sobie Pan / Pani nie wyobraża, jak …
Mamy pewien problem …
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33. Wie lernst du Fremdsprachen?
Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen.
(Johann Wolfgang von Goethe)

Interviewe deinen Tandempartner. Finde heraus,









wo sie / er am liebsten Polnisch lernt,
ob sie / er schon Polnisch in Polen gelernt hat,
wie sie / er Polnisch lernt,
was sie / er am liebsten lernt,
was sie / er braucht, um sich neue Wörter und Strukturen zu merken,
auf welche Weise sie / er am effektivsten lernt,
was ihr / ihm die größten Probleme verursacht,
ob sie / er ein polnisches Lieblingswort hat.

Nützliche Wendungen:
 Mein/-e Tandempartner/in lernt am liebsten
Polnisch in einer Gruppe
/ zu Hause / am Computer
/ im Tandemkurs / ...
 … hat schon / noch keine
Sprachkurse in Polen besucht.
 … schreibt sich neue
Vokabeln auf / lernt
Grammatik auswendig / liest polnische Texte und Bücher / schaut
polnische Filme / hört polnische Lieder / sucht Möglichkeiten Polnisch
zu sprechen / chattet und skypt mit Polen im Internet.
 Am liebsten lernt … neue Wörter und Wendungen / Grammatik /
Orthographie / Aussprache.
 Um sich neue Wörter und Strukturen zu merken, muss … sie sehen /
hören / fühlen.
 … hat noch Schwierigkeiten mit dem Hören / dem Lesen / dem
Sprechen / dem Schreiben.
 Das polnische Lieblingswort von … lautet …

78

33. Jak uczysz się języków obcych?
Kto nie zna języków obcych, nie wie nic o własnym.
(Johann Wolfgang von Goethe)

Przeprowadź wywiad z partnerem tandemowym. Dowiedz się,









gdzie najchętniej uczy się języka niemieckiego,
czy uczył/-a się już niemieckiego w Niemczech,
jak uczy się niemieckiego,
czego uczy się najchętniej,
czego potrzebuje, żeby zapamiętać nowe słowa i zwroty,
w jaki sposób uczy się najefektywniej,
co sprawia mu / jej największe problemy,
czy ma swoje ulubione niemieckie słówko.

Przydatne zwroty:
 Mój partner / moja
partnerka najchętniej
uczy się języka
niemieckiego w grupie /
w domu / przy
komputerze / na kursie
tandemowym / …
 … uczył/-a się już / nie
uczył/-a się jeszcze na
kursach językowych w
Niemczech.
 … zapisuje sobie nowe słówka / uczy się gramatyki na pamięć / czyta
niemieckie teksty i książki / ogląda niemieckie filmy / słucha
niemieckich piosenek / szuka możliwości, żeby mówić po niemiecku /
czatuje i skajpuje z Niemcami przez Internet.
 On/-a najchętniej uczy się nowych słówek i zwrotów / gramatyki /
ortografii / wymowy.
 Żeby zapamiętać nowe słowa i zwroty, … musi je widzieć / słyszeć /
czuć.
 … ma jeszcze trudności ze słuchaniem / z pisaniem / z mówieniem / z
pisaniem.
 Jego / jej ulubione niemieckie słówko to …
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34. Meine „Lieblingsfehler“ im Deutschen
Irren ist menschlich.

Welche Phänomene in der deutschen
Grammatik und Aussprache fallen dir
schwer? Was kannst du schon gut?
Was möchtest du noch lernen?
Gibt es Fehler im Deutschen, die du
immer wieder machst? Erstelle eine
„Hitliste“ deiner „Lieblingsfehler“.
Bitte deinen Tandempartner, auf
einen dieser Fehler im Gespräch zu
achten und dich zu korrigieren.
Erinnert ihr euch an ein sprachliches
Missverständnis? Kürt gemeinsam
die lustigsten Fehler im Deutschen
und Polnischen.

Hitliste meiner Lieblingsfehler
Fehler

Beispiel

25.7. 30.7.

3.8.

lange und kurze Vokale verwechseln
Wörter falsch betonen
den Artikel vergessen
den falschen Artikel verwenden
Wörter falsch schreiben
ähnlich klingende Wörter verwechseln
…

*Pollen – Polen

IIIII

I

Nützliche Wendungen:
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wörtlich / sinngemäß aus dem Polnischen übersetzen
„falsche Freunde“ des Übersetzers
Verben (falsch) konjugieren, Substantive / Adjektive deklinieren
die Endung vergessen
ein Wort undeutlich / mit polnischem Akzent sagen
den Vokal nicht lang genug aussprechen
die Regeln kennen, aber nicht immer daran denken
die Zahlwörter üben müssen
zu Missverständnissen führen
sich auf einen typischen Fehler konzentrieren
seinen Wortschatz erweitern
etwas schon / noch nicht gelernt haben
diesen Fehler nicht mehr machen

III

34. Moje „ulubione“ błędy w języku polskim
Błądzić jest rzeczą ludzką.

Jakie fenomeny polskiej gramatyki i
wymowy sprawiają ci trudność? Co już
dobrze umiesz? Czego jeszcze chcesz się
nauczyć?
Czy są błędy w języku polskim, które
ciągle robisz?
Zrób „listę przebojów“ swoich
„ulubionych“ błędów.
Poproś swojego partnera tandemowego,
by w trakcie rozmowy zwracał uwagę na
jeden z tych błędów i cię poprawiał.
Czy przypominacie sobie jakieś
językowe nieporozumienie?
Wybierzcie razem najzabawniejsze
błędy w języku polskim i niemieckim.

Lista przebojów moich ulubionych błędów
Błędy

Przykład

źle wymawiać imię Kasia
mylić [s] i [z]
zapominać zaimek <się>
używać złych końcówek
pisać słówka z błędami
mylić podobnie brzmiące słowa
…

*kasza

Kasia

25.7. 30.7.

3.8.

IIIII

I

III

Przydatne zwroty:














tłumaczyć dosłownie / oddając sens z języka niemieckiego
„fałszywi przyjaciele“ tłumacza
(źle) odmieniać czasowniki / rzeczowniki / przymiotniki
zapominać końcówki
wypowiedzieć słowo niewyraźnie / z niemieckim akcentem
wymawiać spółgłoskę niewystarczająco miękko
znać reguły, ale nie zawsze o nich myśleć
musieć ćwiczyć liczebniki
prowadzić do nieporozumień
skoncentrować sie na jednym typowym błędzie
poszerzać słownictwo
czegoś się już / jeszcze (nie) nauczyć
już nie robić tego błędu
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35. Umfrage: Meine bisherigen Sprachkurse
Glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast.

Befrage alle deutschen Kursteilnehmer zu dem ausgelosten Thema. Rechne den
Durchschnitt aus und präsentiere die Ergebnisse in Form einer kleinen Statistik.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Dein wievielter Sprachkurs ist das?
Wie viele Wochen im Jahr lernst du Polnisch?
Wie viele Lehrwerke und Wörterbücher für Polnisch besitzt du? (Titel aufzählen)
An wie viele gelernte polnische Lieder aus den Kursen erinnerst du dich? (Titel aufzählen)
Wie oft warst du schon in Polen?
Mit wie vielen (ehemaligen) polnischen Teilnehmern hattest du schon außerhalb des Kurses
Kontakt? (Namen aufzählen)
Wie viele Filme hast du schon auf Polnisch gesehen? (Titel aufzählen)
Wie viele Stunden am Tag beschäftigst du dich während des Kurses mit der polnischen
Sprache?
Mit wie vielen Personen aus dem Kurs sprichst du regelmäßig Polnisch?
Wie viele neue Wörter lernst du pro Tag im Sprachkurs? (Schätzwerte)
Wieviel Zeit verbringst du während des Kurses mit Hausaufgaben? (Angaben in Stunden)
Wie viele Städte in Polen hast du schon besucht? (aufzählen)
An wie vielen Polnischkursen möchtest du in den nächsten fünf Jahren teilnehmen?
Wie viele Tage / Wochen / Monate hast Du insgesamt schon in Polen verbracht?
Wie viele Polnischlehrer/-innen hattest du schon?
Wie viele polnische Familiennamen kannst du aufzählen, ohne lange nachzudenken? (1 Minute
Zeit)
Wie viele polnische Feiertage kannst du aufzählen, ohne lange nachzudenken? (1 Minute Zeit)
Wie viele polnische Speisen kannst du aufzählen, ohne lange nachzudenken? (1 Minute Zeit)
Wie viele neu gelernte Wörter und Wendungen aus diesem Sprachkurs kannst du aufzählen,
ohne lange nachzudenken? (1 Minute Zeit)
Wie viele Fehler hattest du in deiner letzten schriftlichen Hausaufgabe?

Nützliche Wendungen:
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Für mehrere Teilnehmer ist das der dritte / vierte / fünfte Sprachkurs.
Beate und Andrzej teilen sich den ersten / zweiten Platz.
Frauen und Männer beantworten diese Frage sehr unterschiedlich.
Da die Befragten anonym bleiben wollen, werden wir keine Namen nennen.
Unsere Umfrage zeigt, dass … durchschnittlich …
Es ist erstaunlich, wieviel …
Überrascht hat uns …
Ein Viertel / die Hälfte der Befragten …
… hat alle Rekorde gebrochen.
Hier zeigt sich eine interessante Tendenz: …
Die meisten Befragten behaupten …
Die Resultate seht ihr in dieser Graphik.
An diesen Ergebnissen müssen wir noch
arbeiten.
Insgesamt handelt es sich um eine
sprachlernbegeisterte Gruppe.

35. Ankieta: Moje dotychczasowe kursy językowe
Nie wierz statystyce, której sam nie sfałszowałeś.

Zadaj wszystkim polskim kursantom wylosowane pytanie. Wylicz średnią i zaprezentuj wyniki w formie małej statystyki.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Który to twój kurs językowy?
Ile tygodni w roku uczysz się niemieckiego?
Ile posiadasz podręczników i słowników języka niemieckiego? (wymienić tytuły)
Ile piosenek, których nauczyłeś/-aś się na kursach, przypominasz sobie? (wymienić tytuły)
Jak często byłeś już w Niemczech?
Z iloma (byłymi) niemieckimi uczestnikami miałeś/-aś już kontakt poza kursem?
Ile filmów w niemieckiej wersji językowej już obejrzałeś/-aś?(wymienić tytuły)
Ile godzin dziennie zajmujesz się na kursie językiem niemieckim?
Z iloma osobami z kursu rozmawiasz regularnie po niemiecku?
Ilu nowych słówek dziennie uczysz się na kursie? (szacunkowo)
Ile czasu spędzasz na kursie odrabiając zadania domowe? (dane w godzinach)
Ile miast w Niemchech już zwiedziłeś/-aś? (wyliczyć)
W ilu kursach niemieckiego chciał(a)byś wziąć udział w ciągu najbliższych pięciu lat?
Ile dni / tygodni / miesięcy spędziłeś/-aś już łącznie w Niemczech?
Ilu miałeś/-aś już nauczycieli języka niemieckiego?
Ile niemieckich nazwisk potrafisz wymienić bez zastanowienia? (1 minuta czasu)
Ile niemieckich świąt potrafisz wymienić bez zastanowienia? (1 minuta czasu)
Ile niemieckich potraw potrafisz wymienić bez zastanowienia (1 minuta czasu)
Ile nowych słówek i zwrotów z tego kursu potrafisz wymienić bez zastanowienia (1 minuta
czasu)
20. Ile błędów zrobiłeś/-aś w swoim ostatnim zadaniu domowym?

Przydatne zwroty:















Dla wielu uczestników jest to trzeci / czwarty / piąty kurs.
Ania i Clemens zajmują ex-equo pierwsze / drugie miejsce.
Kobiety i mężczyźni różnie odpowiadają na to pytanie.
Ponieważ ankietowani chcą zachować anonimowość, nie będziemy wymieniać
nazwisk.
Nasza ankieta pokazuje, że przeciętnie ….
Zadziwiające, jak wielu …
Zaskoczyło nas to, że …
Jedna czwarta / połowa ankietowanych …
… pobił/-a wszystkie rekordy.
Zauważyć można tu ciekawą tendencję: …
Większość ankietowanych uważa, że …
Wyniki widzicie na tej ilustracji / tym
wykresie.
Nad tymi wynikami musimy jeszcze
popracować.
W sumie chodzi tu o grupę bardzo zmotywowaną językowo.
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36. Glückwünsche und Beileid
Zum Geburtstag viel Glück!

Schreib mit Hilfe deines Tandempartners Glückwünsche oder Beileidsbekundungen zu einem der folgenden Anlässe:
1. Gratuliere deinem Freund zum Geburtstag.
2. Deine deutsche Freundin hat ihr Studium erfolgreich abgeschlossen und ist nun
auf Arbeitssuche.
3. Ein Bekannter von dir ist Geschäftsführer in einer großen Firma geworden.
4. Frau und Herr Schmidt sind gerade Eltern geworden. Gratuliere ihnen dazu.
5. Dein Freund steht kurz vor einer wichtigen Prüfung.
6. Ein befreundetes Ehepaar feiert seine goldene Hochzeit.
7. Schreib Oster-, Weihnachts- oder Neujahrswünsche.
8. Du hast erfahren, dass die Oma deiner deutschen Freundin gestorben ist.
9. In Deutschland gab es eine große Überschwemmung.

Nützliche Wendungen:
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Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag / zur Hochzeit / zur bestandenen
Fahrprüfung / zur neuen Wohnung / zu eurem Sonnenschein (= neu geborenes
Kind)!
Alles Liebe! Von ganzem Herzen alles erdenklich Gute! Die besten Wünsche!
Ein frohes Fest! Besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Frohe Ostern! Fröhliche Weihnachten! Ein gesundes neues Jahr!
Mein herzliches Mitgefühl! Mein aufrichtiges Beileid! Ich bin in Gedanken bei
dir.

36. Życzenia, gratulacje, kondolencje
Wszystkiego najlepszego!

Napisz z pomocą swojego partnera tandemowego życzenia, gratulacje
bądź kondolencje na różne okazje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Złóż życzenia swojemu przyjacielowi z okazji urodzin / imienin.
Twoja polska przyjaciółka właśnie ukończyła studia i poszukuje pracy.
Twój znajomy został dyrektorem dużej firmy.
Państwo Kowalscy zostali własnie rodzicami. Pogratuluj im.
Twój przyjaciel ma wkrótce ważny egzamin.
Zaprzyjaźnione małżeństwo świętuje złote gody.
Napisz życzenia z okazji Wielkanocy, Świąt Bożego Narodzenia lub Nowego
Roku.
Dowiedziałaś/-eś się właśnie, że zmarła babcia Twojego polskiego przyjaciela.
W Polsce była wielka powódź.

Przydatne zwroty:







Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin / ślubu! Gratulacje z okazji zdania
egzaminu na prawo jazdy / z okazji zakupu mieszkania / z okazji narodzin
dziecka!
Wszystkiego najlepszego! Z całego serca życzę Ci / Wam wszelkiej pomyślności!
Najlepsze życzenia!
Radosnych Świąt! Spokojnych Świąt i udanego Sylwestra!
Wesołych Świąt (Wielkanocnych)! Wesołych Świąt (Bożego Narodzenia)!
Szczęśliwego Nowego Roku!
Serdeczne wyrazy współczucia! Proszę przyjąć moje najszczersze kondolencje!
Jestem myślami z Tobą.
85

37. Eine Karte aus … (Ortsbeschreibung)
Leipzig, den 31. Juli 2014

Ihr seid nun schon eine Weile in … und habt die Gegend erkundet.
Schreibt an einen Freund / eine Freundin eine Karte aus dem Ort, in dem
ihr euch befindet.

Nützliche Wendungen:
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… befindet sich … … nicht weit von ...
In der Nähe ist …
Es gibt hier …
Unsere Unterkunft …
Ich wohne zusammen mit …
Das Wetter ist herrlich / schön / nicht besonders gut / wechselhaft /
schrecklich.
-r See / -r Wald / -r Strand / -r Steg / -s Paddelboot / -s Tretboot / -s Segelboot
alte Bäume
-e Kirche, -s Geschäft
Platz zum Volleyball spielen
Lagerfeuer
-e Tischtennisplatte
morgens / vormittags / zum Mittag / nachmittags / abends / in der Nacht
lernen / gemeinsam essen / Unterricht im Tandem / tanzen / singen /
Lagerfeuer machen / schwimmen gehen / Eis essen / die Gegend erkunden

37. Kartka z ... (Opis miejscowości)
Lublin, 31 lipca 2014 r.

Już jakiś czas jesteście w ... i poznaliście okolicę. Napiszcie do przyjaciela
/ przyjaciółki kartkę z miejsca, w którym się znajdujecie.

Przydatne zwroty:















... znajduje się … niedaleko …
w pobliżu jest …
Jest / są tu …
Zakwaterowani jesteśmy …
Mieszkam z …
Pogoda jest cudowna / ładna / niespecjalna / zmienna / okropna.
jezioro / las / plaża / pomost / kajak / rower wodny / żaglówka
stare drzewa
kościół, sklep
boisko do siatkówki
ognisko
stół do ping-ponga / do tenisa stołowego
rano / przed południem / w południe / po południu / wieczorem / w nocy
uczyć się / jeść razem / mieć zajęcia w tandemie / tańczyć / śpiewać / robić
ognisko / pływać / jeść lody / zwiedzać okolicę
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38. E-Mail an Freunde
Herzliche Grüße

Schreibt einen Brief oder eine E-Mail an eine Person aus dem Kurs.
Nützliche Wendungen:
1. den Briefpartner anreden und
begrüßen:
- Lieber Michael! Liebe Sabine! Liebe
Freunde!
- Hallo Max! Grüß Dich!
2. den Briefwechsel einleiten:
- Ich sende Dir herzliche Grüße aus
Dresden.
- Heute komme ich endlich dazu Dir zu
schreiben.
3. sich für erhaltene Post bedanken:
- Hab vielen Dank für Deinen Brief. /
Herzlichen Dank für Deine E-Mail.
- Über die Post von Dir habe ich mich sehr gefreut.
4. sich für nicht beantwortete Post entschuldigen:
- Entschuldige bitte, dass ich so lange nicht geschrieben habe.
- Leider komme ich erst heute dazu, Deinen Brief zu beantworten.
- Entschuldige mein langes Schweigen. Ich hatte so viel zu tun.
5. Glückwünsche übermitteln:
- Ich gratuliere Dir zum Geburtstag!
- Ich wünsche Dir alles Liebe, Gesundheit, Glück und viel Freude.
- Frohe Ostern! Fröhliche Weihnachten! Alles Gute zum neuen Jahr!
6. sich nach dem Befinden erkundigen:
- Wie geht es Dir? Wie geht es Deiner Mutter? Was macht Thomas?
- Was gibt es Neues bei Euch? Wie habt ihr die Ferien verbracht?
- Was macht die Schule? Wie läuft’s bei Dir in der Uni?
7. zu einem anderen Thema überleiten:
- Und nun ein paar Worte zu … Sicher wird es Dich interessieren …
- Im letzten Brief habe ich Dir von … geschrieben. Heute möchte ich mehr darüber
berichten.
8. Angehörige und Freunde grüßen lassen:
- Grüß Deine Kinder / Deinen Mann von mir.
- Meine Eltern lassen Dich herzlich grüßen.
9. den Brief beenden:
- Damit will ich schließen. Ich glaube, ich habe Dir alles Wichtige geschrieben.
- Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Deine Antwort.
- Herzliche Grüße, Deine Ania. / Alles Liebe und bis bald! Gosia
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38. E-mail do przyjaciół
Serdeczne pozdrowienia

Napiszcie list albo e-mail do wybranej osoby z kursu.
Przydatne zwroty:
1. powitanie i pozdrowienie odbiorcy:
- Drogi Rafale! Droga Asiu! Drodzy
przyjaciele!
- Cześć Maciek! Witaj!
2. wstęp listu:
- Przesyłam Ci serdeczne pozdrowienia z
Zamościa.
- Dzisiaj wreszcie znalazłem/-am czas, żeby
do Ciebie napisać.
3. dziękowanie za otrzymaną
korespondencję:
- Serdecznie dziękuję za Twój list. / Bardzo Ci dziękuję za Twój e-mail.
- Bardzo ucieszyłem/-am się z Twojego listu.
4. przepraszanie za nieodpowiadanie na listy:
- Przepraszam, że tak długo nie pisałem/-am.
- Niestety dopiero teraz znalazłem /-am czas, żeby odpowiedzieć na Twój list.
- Przepraszam za moje długie milczenie. Miałem/-am tak dużo pracy.
5. przekazywanie życzeń:
- Najlepsze życzenia z okazji imienin!
- Życzę Ci wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia i radości.
- Wesołych Świąt Wielkanocnych! Wesołych Świąt Bożego Narodzenia! Wszystkiego
dobrego na Nowy Rok!
6. dowiadywanie się o samopoczucie:
- Jak się masz? Jak się powodzi Twojej matce? Co słychać u Marty?
- Co u Was nowego? Jak spędziliście wakacje?
- Co nowego w szkole? Jak sobie radzisz na uniwersytecie?
7. przejście do innego tematu:
- A teraz kilka słów na temat … Z pewnością zainteresuje Cię ...
- W ostatnim liście pisałem/-am Ci o … . Dzisiaj chciał(a)bym Ci więcej o tym
opowiedzieć.
8. pozdrawianie bliskich i przyjaciół:
- Pozdrów swoje dzieci / swojego męża ode mnie.
- Serdeczne pozdrowienia od moich rodziców.
9. zakończenie listu:
- Na tym kończę. Myślę, że napisałem/-am Ci o wszystkim, co ważne.
- Do następnego razu. Cieszę się na Twoją odpowiedź.
- Serdecznie pozdrawiam, Sabine. / Wszystkiego dobrego i do zobaczenia / usłyszenia
wkrótce! Michael
89

39. Soziale Netzwerke im Internet
Ohne Internet verbindet mich nichts mehr mit dir. (aus dem Internet)

Befrage deinen Tandempartner zu seinen sozialen Aktivitäten im Internet und
erzähle, was du selbst im Internet tust.

Nützliche Wendungen:
-

mit Bekannten / Freunden aus Deutschland chatten / skypen / E-Mails schreiben
einen Blog über einen deutsch-polnischen Tandemsprachkurs verfassen
stundenlang mit Freunden am Computer spielen
auf Facebook Fotos einstellen / von youtube Musik herunterladen
sich über das Internet verabreden
Dateien / Fotos austauschen / einen Ordner miteinander teilen
Beiträge von Anderen im Forum kommentieren
eine Online-Petition unterschreiben
einen Newsletter abbonieren
jemandem einen Link / eine Einladung
schicken

Für Fortgeschrittene:
Sprich mit deinem Tandempartner über soziale
Netzwerke im Internet, die virtuelle Kommunikation sowie Vorteile und Gefahren, die das Internet mit sich bringt. Mit welchen der unten
angeführten Meinungen stimmt ihr (nicht) überein und warum?

1. Über das Internet kann man interessante Menschen kennenlernen und
Bekanntschaften pflegen.
2. Trotz der zahlreichen sozialen Netzwerke im Internet sind die Menschen heute
einsamer als früher.
3. Soziale Netwerke sind eine Bühne zur Selbstdarstellung für Egozentriker und
Betrüger.
4. Online-Datingportale sind eine gute Gelegenheit, um einen Partner kennenzulernen.
5. Das Internet erleichtert private und berufliche Kontakte.
6. Internetspiele sind eine gute Möglichkeit zur Unterhaltung und Entspannung.
7. Auf thematischen Foren kann man wertvolle Infromationen, Erfahrungen und
Ratschläge austauschen.
8. Das Internet birgt viele Gefahren, insbesondere für junge Leute.
9. Internetsucht ist ein ernstes gesellschaftliches Problem.
10. Der Kontakt über das Internet ist nur ein Ersatz, wertvoller ist ein reales Treffen.
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39. Portale społecznościowe w Internecie
Bez Internetu nic mnie już z Tobą nie łączy. (z Internetu)

Zapytaj partnera tandemowego o jego działania na portalach społecznościowych i
opowiedz, jak sam-/a wykorzystujesz Internet.

Przydatne zwroty:
-

czatować / skajpować / mejlować ze znajomymi / przyjaciółmi z Polski
pisać bloga o polsko-niemieckim kursie tandemowym
godzinami grać z przyjaciółmi na komputerze
wstawiać zdjęcia na facebooka / ściągać muzykę z youtube
umawiać się przez Internet
wymieniać się plikami / zdjęciami / mieć wspólny folder
komentować wpisy innych na forum
podpisać petycję online
zamówić newsletter
wysłać komuś link / zaproszenie

Dla zaawansowanych:
Porozmawiaj ze swoim partnerem tandemowym o
portalach społecznościowych, komunikacji wirtualnej,
korzyściach i zagrożeniach, jakie niesie ze sobą Internet. Z którymi z poniższych opinii
(nie) zgadzacie się i dlaczego?

1. Przez Internet można poznać ciekawych ludzi i pielęgnować znajomości.
2. Mimo licznych portali społecznościowych ludzie są dzisiaj bardziej samotni niż
kiedyś.
3. Portale społecznościowe to pole popisu dla egocentryków i oszustów.
4. Portale randkowe to dobre rozwiązanie, żeby poznać partnera.
5. Internet ułatwia kontakty prywatne i zawodowe.
6. Gry internetowe to możliwość rozrywki i dobry sposób na odstresowanie się.
7. Na forach tematycznych można wymieniać się cennymi informacjami,
doświadczeniami i radami.
8. Internet kryje w sobie liczne zagrożenia, szczególnie dla młodych ludzi.
9. Uzależnienie od Internetu to poważny problem społeczny.
10. Kontakt przez Internet to tylko namiastka, bardziej wartościowe jest rzeczywiste
spotkanie.
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40. Umfrage: Unser Leben im Internet
Unsere Tage sind gezählt – von Statistikern. (Stanisław Jerzy Lec)

Befrage alle deutschen Kursteilnehmer zu dem ausgelosten Thema. Präsentiere die
Ergebnisse in Form einer kleinen Statistik. Rechne den Durchschnitt aus.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Wie viel Zeit verbringst du im Durchschnitt online?
In welchen Netzwerken bist du?
Wie viele Mails erhältst du am Tag?
Wie viele Mails schreibst du am Tag?
Wie oft pro Woche nutzt du eine Suchmaschine? Welche?
Wie oft bestellst du Dinge über das Internet?
Hast du eine Homepage?
Wie oft nutzt du Internettelefon (z.B. Skype)?
Verwendest du Online-Wörterbücher? Welche?
Kennst du spezielle Internetseiten zum Sprachenlernen?
Welche?
In wie viele Länder hast du Kontakt zu Menschen per Internet?
Wie viele Sprachen benutzt du im Internet? Welche?
Wie oft (und mit wem) chattest du im Internet?
Wie reagierst du, wenn die Internetverbindung nicht funktioniert?
Nutzt du das Internet für Musik? (Musik hören / Musikclips ansehen / Musik herunterladen)
Was hast du durch das Internet gelernt bzw. was lernst du durch das Internet?
Welche Internetseiten benutzt du am häufigsten?
Siehst du im Internet Filme?
Spielst du Computerspiele?
Wie oft hast du schon Urlaub über das Internet gebucht?
Wie viele Menschen hast du durch das Internet kennengelernt?

Nützliche Wendungen:
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Durchschnittlich … / In statistischer Hinsicht …
Aus unserer Umfrage geht hervor, dass …
Wir mussten feststellen, dass …
Ein Großteil der Befragten … / Die meisten …
Besonders oft / nur einmal im Monat / fast nie …
Am häufigsten / am meisten / am seltensten / am wenigsten …
… Prozent der Interviewten gibt an …
Fasziniert hat uns die Antwort von … zu …
Am auffälligsten / am wenigsten spektakulär …
Der Sieger (mit … Prozent) ist ...
… ist auf dem letzten Platz gelandet.
Die Mehrheit behauptet … / … sind in der Minderheit.
Wir haben unsere Daten in dieser Tabelle dargestellt.
… hat einen Rekord aufgestellt.
Diese Ergebnisse stimmen uns sehr nachdenklich.

40. Ankieta: Nasze życie w Internecie
Nasze dni są policzone – przez statystyków. (Stanisław Jerzy Lec)

Zapytaj wszystkich polskich kursantów o wylosowany temat. Zaprezentuj wyniki w
formie krótkiej statystyki. Wylicz średnią.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ile czasu średnio spędzasz w Internecie?
Na jakich portalach społecznościowych jesteś?
Ile maili dostajesz dziennie?
Ile maili piszesz dziennie?
Jak często korzystasz z wyszukiwarki internetowej? Z jakiej?
Jak często zamawiasz rzeczy przez Internet?
Czy masz stronę internetową?
Jak często korzystasz z telefonu internetowego (np.
skype)?
Korzystasz ze słowników online? Z jakich?
Czy znasz specjalne strony internetowe do nauki języków obcych? Jakie?
W ilu krajach utrzymujesz kontakty z ludźmi przez Internet?
Ilu języków używasz korzystając z Internetu? Jakich?
Jak często (i z kim) czatujesz w Internecie?
Jak reagujesz, jeśli połączenie internetowe nie działa?
Czy korzystasz z Internetu w związku z muzyką? (słuchanie muzyki / oglądanie wideoklipów
/ ściąganie muzyki)
Czego nauczyłeś się przez Internet lub czego uczysz się przez Internet?
Z jakich stron internetowych korzystasz najczęściej?
Oglądasz filmy w Internecie?
Grasz w gry komputerowe?
Jak często rezerwowałeś/-aś już urlop przez Internet?
Ilu ludzi poznałeś/-aś przez Internet?

Przydatne zwroty:
















Średnio … / Statystycznie …
Z naszej ankiety wynika, że ...
Musieliśmy / musiałyśmy stwierdzić, że …
Większość ankietowanych … / Najwięcej …
Szczególnie często / tylko raz w miesiącu / prawie nigdy …
Najczęściej / najwięcej / najrzadziej / najmniej …
… procent respondentów podaje …
Zafascynowała nas odpowiedź … na temat ...
Najbardziej charakterystyczne / najmniej spektakularne …
Zwycięzcą (z wynikiem … procent) jest ...
… wylądował/-a na ostatnim miejscu.
Większość twierdzi … / … są w mniejszości.
Przedstawiliśmy / przedstawiłyśmy nasze dane w tej tabeli.
… ustanowił/-a rekord.
Te wyniki skłaniają nas do refleksji.
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