PODKAST HELLO POLISH!

B1

DIALOG, SŁÓWKA

POZIOM

U fryzjera
Dialog 1
– Dzień dobry.
– Dzień dobry, jestem zapisana do pani Mileny.
– Zapraszam na fotel, tutaj.
(Fryzjerka myje klientce głowę).
– Ma pani łupież. Umyję pani włosy szamponem przeciwłupieżowym
i posmaruję specjalną odżywką. Nie za zimna woda?
– Nie, nie, w porządku.
– Zapraszam na środkowy fotel. Torebkę może pani położyć tutaj, przy lustrze.
– Dziękuję.
– Strzyżenie z modelowaniem, prawda?
– Tak, zgadza się. Chciałabym podciąć włosy jakieś 4 (cztery) centymetry. I może zmienić trochę fryzurę… Może
mi pani coś doradzić?
– Ma pani dość grube włosy, więc możemy je wycieniować. Podniosą się i będzie się wydawać, że jest ich więcej.
– O, dobry pomysł.
– Możemy też zrobić grzywkę.
– Chyba wolę bez, nie lubię, kiedy włosy wpadają mi w oczy.
– Ok, to bez grzywki.
– A, i mam pytanie. Strasznie wypadają mi włosy – co z tym zrobić?
– Są mocno zniszczone i wysuszone. Suszy je pani codziennie suszarką? Na początek spróbowałabym naturalnych
odżywek, ale na pewno warto też porozmawiać z lekarzem – wypadające włosy mogą być oznaką innych
problemów ze zdrowiem. Powinna też pani pamiętać o regularnym podcinaniu końcówek.
– Aha, dziękuję.
(Po strzyżeniu).
– Dziękuję, bardzo mi się podoba!
– Zapraszam ponownie.

Słownictwo:
zapisana – umówiona, zarejestrowana
łupież – łuszczący się naskórek / ang. dandruff
smarować / posmarować – np. smarujemy chleb masłem
odżywka – kosmetyk, który nawilża i odżywia, czyli daje włosom potrzebne składniki
środkowy – w środku, w centralnej części
kłaść (kładę, kładziesz) / położyć (położę, położysz) – umieszczać, ustawiać w jakimś miejscu
strzyżenie – obcinanie, skracanie włosów
modelowanie – formowanie, układanie fryzury
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zgadza się – tak
podcinać (podcinam, podcinasz) / podciąć (podetnę, podetniesz) – skracać (włosy)
jakieś – mniej więcej, około
doradzać / doradzić – dawać radę, sugerować coś
cieniować / wycieniować – strzyc włosy tak, aby ich partie były różnej długości
podnosić się / podnieść się – zmieniać pozycję na wyższą
wydawać się / wydać się – sprawiać wrażenie
grzywka – włosy na czole, nad oczami
wpadać / wpaść – dostawać się niekontrolowanie
strasznie – potocznie: bardzo
wypadają mi włosy – tracę, gubię włosy
zniszczony – w złym stanie
wysuszony – suchy,  bez wody
suszyć suszarką – używać urządzenia, które produkuje ciepłe powietrze, aby mokre włosy stały się suche
oznaka – znak, symbol
podcinanie końcówek – skracanie końców włosów

Dialog 2
– Dzień dobry, czy można się teraz u pani ostrzyc?
– Dzień dobry, zapraszam, akurat mam pół godzinki, zanim przyjdzie następna klientka.
– Świetnie!
– Proszę usiąść tutaj. Co robimy?
– Proszę mnie obciąć na jeża, najlepiej maszynką.
– Aha, czyli chce pan bardzo krótko. Trzy milimetry będzie ok? Po bokach zostawiamy ciut dłużej?
– Może być. Przy tych upałach chcę mieć jak najkrótsze włosy!
– To zrozumiałe. Zapraszam na fotel.

Słownictwo:
strzyc (strzygę, strzyżesz) / ostrzyc (ostrzygę, ostrzyżesz) – ciąć, obcinać coś, np. włosy
akurat – dokładnie
zanim – przed tym, jak
siadać (siadam, siadasz) / usiąść (usiądę, usiądziesz) – zajmować krzesło, fotel itp.
obcinać (obcinam, obcinasz) / obciąć (obetnę, obetniesz) – skracać włosy, strzyc
na jeża – rodzaj fryzury: bardzo krótkie włosy, o długości kilku milimetrów
maszynka – tutaj: elektryczna maszynka do golenia, czyli urządzenie do cięcia rosnących na ciele włosów
po bokach – z obu stron głowy
ciut – potocznie: trochę, troszeczkę
upał – gorąco
zrozumiałe – jasne, łatwe do zrozumienia
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Ćwiczenia
1 Proszę utworzyć poprawne zwroty. W punkcie 1 są dwie możliwości.
1.
2.
3.
4.
5.

strzyc…
myć…
ciąć…
smarować…
suszyć…

a)
b)
c)
d)
e)

...szamponem
...suszarką
...odżywką
...nożyczkami
...maszynką

2 Proszę uzupełnić zdania czasownikami z ramki.
wypadają / położy / obcina / usiąść / doradź
1.
2.
3.
4.
5.

Aga nie .......................................... włosów aż do studniówki, bo chce mieć długie.
.......................................... mi, jaką fryzurę wybrać na ślub?
Proszę .......................................... na fotelu, za chwilę do pani przyjdę.
Kasi .......................................... włosy po farbowaniu.
Niech pani .......................................... sobie torebkę na tej półce.
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U fryzjera
Odpowiedzi do ćwiczeń
1 1.  d/e, 2. a, 3. d, 4. c, 5. b  
2 1. obcina, 2. Doradź, 3. usiąść, 4. wypadają, 5. położy
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