
                                     Drogie Dzieci !  Drodzy Rodzice ! 

                                                          Hallo ! 

Przez jakiś czas nie będziemy się spotykać. Ale  możemy pozostać w kontakcie.  

Jeśli chcecie się troszkę pouczyć języka niemieckiego, albo powtórzyć zdobyte 

wiadomości, to mam dla Was propozycję. 

Oczywiście konieczna będzie pomoc Rodziców, na którą liczę i za którą dziękuję. 

Chcę Wam przedstawić bohaterów mojej ulubionej bajki z dzieciństwa. Wy na 

pewno też ją znacie. To „Czerwony Kapturek”. Może nie wiecie, że napisali ją 

niemieccy bajkopisarze  Bracia Grimm. Ta bajka po niemiecku nazywa się 

„Rotkäppchen „ (wym. Rotkepsien). 

A oto tytułowa bohaterka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jak wiecie  Rotkäppchen spotkał na swej drodze w lesie ( im Wald )  groźnego wilka 

(Wolf). 

  

 

Mój wilk  nie zawsze jest groźny. Ponieważ  zaczęła się wiosna (Frühling – wym. 

fryling) postanowił podarować Rotkäppchen pięknego  kwiatka  (Blume). 

Jaki to mógł  być kwiatek? 

Pomyślcie i narysujcie go. Przyślijcie  albo przynieście za jakiś czas do przedszkola. 

 

 



Jak  wiecie panuje teraz epidemia koronawirusa. Trzeba  koniecznie często myć ręce. 

Na pewno o tym pamiętacie! Zachęcam Was do nauki piosenki „ Hände waschen” , 

co znaczy „Umyć  rączki”.  Można ją obejrzeć w internecie, jest kilka wersji 

filmowych.  

https://www.youtube.com/watch?v=co0Rq5Eyfk8 

 

Wiem, że ta zabawna piosenka bardzo się Wam podobała. 

Podaję Wam wymowę i tłumaczenie pierwszej zwrotki tej piosenki. 

Piosenka „Hände  waschen”  -  „Umyć rączki” 

1.   zwrotka -  wymowa  i  tłumaczenie 

 

hende waszen, hende waszen mus ajn  jedes  kind  Myć rączki, myć rączki musi każde dziecko 

hende waszen , hende waschen bis  zi zauber zind   Myć rączki, myć rączki aż będą czyste 

nun zind  di  hende zauber  ja,                                       Teraz są rączki czyste 

doch lajder ist  kajn  handtuch da                                  ale niestety nie ma tu ręcznika 

drum mysen  wir zi sziteln                                               dlatego  musimy nimi potrząsać    

sziteln, sziteln, sziteln                                                       potrząsać, potrząsać, potrząsać 

drum mysen wir zi sziteln                                                dlatego musimy nimi potrząsać  

bis dass zi troken sind.                                                     aż będą suche. 

 

Do zobaczenia !  Auf wiedersehen! (wym. aufwiderzejn) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=co0Rq5Eyfk8

