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Dzień powszedni

aufstehen
das Licht anmachen
Gymnastik machen
ins Bad gehen
duschen
die Zähne putzen
sich anziehen
Brötchen holen
frühstücken
einen Kaffee trinken
den Rucksack packen
zu Hause bleiben
zur Schule fahren
in der Schule sein
am Unterricht teilnehmen
nach Hause zurückkommen
im Haushalt helfen
einkaufen
sauber machen
das Zimmer aufräumen
das Mittagessen vorbereiten
eine Suppe kochen
einen Kuchen backen
zu Mittag essen
das Geschirr spülen
das Geschirr abtrocknen
den Müll wegbringen
die Fenster putzen
waschen
staubsaugen
bügeln
im Garten arbeiten
den Rasen mähen
den Bruder von der Kita abholen
den Hund ausführen
die Blumen gießen
fernsehen
die Hausaufgaben machen
für die Schule lernen
mit Freunden ausgehen
sich mit Freunden treffen
Freunde besuchen
mit Freunden telefonieren
in die Disco gehen
ins Kino gehen
ins Cafe gehen
Sport machen
Fußball spielen
joggen / laufen
Rad fahren
spazieren gehen
zum Training gehen
zum Tanzkurs gehen
am Computer spielen
im Internet surfen
die E-Mails schreiben
Bücher lesen
Musik hören
Filme sehen
die Oma anrufen
sich erholen
sich entspannen
sich langweilen
faulenzen
zu Abend essen
sich ausziehen
sich waschen
baden
das Bett machen
schlafen gehen
das Licht ausmachen
einschlafen

wstawać
włączyć światło
robić gimnastykę
iść do łazienki
wziąć prysznic
myć zęby
ubierać się
pójść po bułki
jeść śniadanie
wypić kawę
spakować plecak
pozostać w domu
jechać do pracy
być w szkole
uczestniczyć w lekcjach
wracać do domu
pomagać w pracach domowych
robić zakupy
sprzątać
porządkować pokój
przygotować obiad
ugotować zupę
upiec ciasto
jeść obiad
myć naczynia
wycierać naczynia
wynosić śmiecie
myć okna
prać
odkurzać
pracować
pracować w ogrodzie
kosić trawnik
odebrać brata z przedszkola
wyprowadzić psa
podlewać kwiaty
oglądać telewizję
odrabiać lekcje
uczyć się do szkoły
wychodzić z przyjaciółmi
spotkać się z przyjaciółmi
odwiedzić przyjaciół
telefonować z przyjaciółmi
iść na dyskotekę
iść do kina
iść do kawiarni
uprawiać sport
grać w piłkę nożną
biegać
jeździć na rowerze
iść na spacer
iść na trening
iść na kurs tańca
grać na komputerze
surfować w Internecie
pisać maile
czytać książki
słuchać muzyki
oglądać filmy
zadzwonić do babci
odpoczywać
relaksować się
nudzić się
leniuchować
jeść kolację
rozbierać się
myć się
kąpać się
ścielić łóżko
iść spać
wyłączyć światło
zasnąć

aufstehen
das Licht anmachen
Gymnastik machen
ins Bad gehen
duschen
die Zähne putzen
sich anziehen
Brötchen holen
frühstücken
einen Kaffee trinken
den Rucksack packen
zu Hause bleiben
zur Schule fahren
in der Schule sein
am Unterricht teilnehmen
nach Hause zurückkommen
im Haushalt helfen
einkaufen
sauber machen
das Zimmer aufräumen
das Mittagessen vorbereiten
eine Suppe kochen
einen Kuchen backen
zu Mittag essen
das Geschirr spülen
das Geschirr abtrocknen
den Müll wegbringen
die Fenster putzen
waschen
staubsaugen
bügeln
im Garten arbeiten
den Rasen mähen
den Bruder von der Kita abholen
den Hund ausführen
die Blumen gießen
fernsehen
die Hausaufgaben machen
für die Schule lernen
mit Freunden ausgehen
sich mit Freunden treffen
Freunde besuchen
mit Freunden telefonieren
in die Disco gehen
ins Kino gehen
ins Cafe gehen
Sport machen
Fußball spielen
joggen / laufen
Rad fahren
spazieren gehen
zum Training gehen
zum Tanzkurs gehen
am Computer spielen
im Internet surfen
die E-Mails schreiben
Bücher lesen
Musik hören
Filme sehen
die Oma anrufen
sich erholen
sich entspannen
sich langweilen
faulenzen
zu Abend essen
sich ausziehen
sich waschen
baden
das Bett machen
schlafen gehen
das Licht ausmachen
einschlafen

wstawać
włączyć światło
robić gimnastykę
iść do łazienki
wziąć prysznic
myć zęby
ubierać się
pójść po bułki
jeść śniadanie
wypić kawę
spakować plecak
pozostać w domu
jechać do pracy
być w szkole
uczestniczyć w lekcjach
wracać do domu
pomagać w pracach domowych
robić zakupy
sprzątać
porządkować pokój
przygotować obiad
ugotować zupę
upiec ciasto
jeść obiad
myć naczynia
wycierać naczynia
wynosić śmiecie
myć okna
prać
odkurzać
pracować
pracować w ogrodzie
kosić trawnik
odebrać brata z przedszkola
wyprowadzić psa
podlewać kwiaty
oglądać telewizję
odrabiać lekcje
uczyć się do szkoły
wychodzić z przyjaciółmi
spotkać się z przyjaciółmi
odwiedzić przyjaciół
telefonować z przyjaciółmi
iść na dyskotekę
iść do kina
iść do kawiarni
uprawiać sport
grać w piłkę nożną
biegać
jeździć na rowerze
iść na spacer
iść na trening
iść na kurs tańca
grać na komputerze
surfować w Internecie
pisać maile
czytać książki
słuchać muzyki
oglądać filmy
zadzwonić do babci
odpoczywać
relaksować się
nudzić się
leniuchować
jeść kolację
rozbierać się
myć się
kąpać się
ścielić łóżko
iść spać
wyłączyć światło
zasnąć

