Słownictwo tematyczne

Weihnachten

liczba pojedyncza
liczba mnoga
der Advent
-e
der Adventskranz
‑kränze
der Weihnachtsmarkt
‑märkte
Weihnachten
der Weihnachtsschmuck
der Weihnachtsbaum
‑bäume
den Weihnachtsbaum schmücken
die Weihnachtskugel
-n
die Lichterkette
-n
die Vorweihnachtsstimmung
-en
das Geschenk
-e
der Weihnachtsmann
‑männer
die Glocke
-n
der Mistelzweig
-e
das Rentier
-e
der Pfefferkuchen
Pfefferkuchen backen
der Mohnkuchen
Sauerkraut mit Pilzen
die Rote-Rüben-Suppe
-n
der Karpfen
der Heiligabend
-e
die Tradition
-en
der erste Stern am Himmel
die Oblate
-n
die Oblate teilen
das Weihnachtslied
-er
Weihnachtslieder singen
der Gottesdienst
-e
zum Gottesdienst gehen
die Weihnachtsmesse
-n
die Kirche
-n
festlich geschmückt
das Krippenspiel
-e
die Weihnachtskrippe
-n
das Christkind
im Familienkreis
in fröhlicher Stimmung
sich Glück und Gesundheit wünschen
sich alles Beste wünschen
einsame Menschen einladen

Agnieszka Gębska

tłumaczenie
adwent
wieniec adwentowy
kiermasz przed Bożym Narodzeniem
Boże Narodzenie
ozdoby świąteczne
choinka
stroić choinkę
bombka na choinkę
światełko na choinkę
nastrój przed Bożym Narodzeniem
prezent
św. Mikołaj
dzwonek
gałązka jemioły
renifer
piernik
piec pierniki
makowiec
kwaszona kapusta z grzybami
barszcz czerwony
karp
Wigilia
tradycja
pierwsza gwiazda na niebie
opłatek
dzielić się opłatkiem
kolęda
śpiewać kolędy
msza
iść na mszę
pasterka
kościół
świątecznie przybrany
jasełka
szopka
dzieciątko Jezus
w rodzinnym kręgu
w radosnym nastroju
życzyć sobie szczęścia i zdrowia
życzyć sobie wszystkiego najlepszego
zapraszać samotne osoby
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Zdania z wykładu „Weihnachten, Boże Narodzenie - Słownictwo tematyczne” na kanale
YouTube:
Der Advent beginnt vier Wochen vor Weihnachten.
Adwent zaczyna się cztery tygodnie przed Bożym Narodzeniem.
Wir haben einen schönen Adventskranz gemacht.
Zrobiłyśmy śliczny wieniec adwentowy.
Mein Opa geht zum Weihnachtsmarkt und kauft Weihnachtsschmuck.
Mój dziadek chodzi na kiermasz świąteczny i kupuje ozdoby świąteczne.
Alle Kinder freuen sich auf die Festtage. Sie schmücken gerne den Weihnachtsbaum.
Wszystkie dzieci cieszą się z nadchodzących świąt. One chętnie stroją choinkę.
Wir hängen Weihnachtskugeln, Bonbons und Lichterketten an den Weihnachtsbaum.
Wieszamy na choince bombki choinkowe, cukierki oraz światełka.
Jetzt warten wir auf den Weihnachtsmann, der Geschenke bringt.
Teraz czekamy na św. Mikołaja, który przyniesie prezenty.
In meiner Stadt hängen leuchtende Glocken an den Straßenlaternen.
W moim mieście wiszą świecące dzwonki zawieszone na latarniach.
In meinem Haus hängt ein Mistelzweig an der Tür.
W moim domu wisi na drzwiach gałązka jemioły.
Rentiere ziehen den Schlitten des Weihnachtsmanns.
Renifery ciągną sanie świętego Mikołaja.
Ich backe mit meiner Mutter immer einen Pfefferkuchen mit Schokolade und einen
Mohnkuchen.
Zawsze z mamą piekę piernik z czekoladą i makowiec.
Die Oma macht die besten Piroggen mit Sauerkraut und Pilzen, der Vater brät Karpfen
und die Tante kocht Rote-Rüben-Suppe.
Babcia robi najlepsze pierogi z kwaszoną kapustą i grzybami, tata smaży karpia, a ciocia
gotuje barszcz czerwony.
Welche Gerichte stehen am Heiligabend auf deinem Tisch?
Jakie potrawy stoją na twoim stole w Wigilię?
Wenn der erste Stern am Himmel erscheint, setzt sich die ganze Familie an den Tisch. Das
ist unsere Tradition.
Kiedy pojawi się pierwsza gwiazda na niebie, cała rodzina siada do stołu. To jest nasza
tradycja.
Vor dem Abendessen teilen wir die Oblaten und wünschen uns alles Beste, Glück und
Gesundheit.
Agnieszka Gębska
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Przed kolacją dzielimy się opłatkami i życzymy sobie wszystkiego najlepszego, szczęścia i
zdrowia .
Wir singen am Abend Weihnachtslieder.
Śpiewamy wieczorem kolędy
Um Mitternacht gehen wir zum Gottesdienst zur Weihnachtsmesse.
O północy idziemy na mszę, na pasterkę.
Die Kirche ist festlich geschmückt.
Kościół jest świątecznie przybrany.
Ich gehe mit meinem Großvater zum Krippenspiel.
Idę z dziadkiem na jasełka.
Ich gehe mit meinem Sohn die Weihnachtskrippe sehen.
Idę z moim synem zobaczyć szopkę.
Mein Sohn will das Christkind sehen.
Mój syn chce zobaczyć dzieciątko Jezus.
Weihnachten feiere ich im Familienkreis.
Świętuję święta Bożego Narodzenia w rodzinnym kręgu.
Alle Verwandten sind in fröhlicher Stimmung.
Wszyscy krewni są w radosnym nastroju.
Lädt jemand von euch einsame Menschen zum Heiligabend ein?
Czy ktoś z Was zaprasza samotne osoby na wigilię?

Agnieszka Gębska
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