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Baby shower i pępkowe
Czy wiecie, co to jest baby shower? Jeszcze kilka lat temu większość
Polaków zdziwiłaby się, słysząc to określenie, ale dziś takich osób jest już
zdecydowanie mniej. W dużych miastach Polski tego typu impreza stała się
w ostatnich latach dość popularna, a przywędrowała do naszego kraju
z Ameryki, podobnie jak np. Walentynki czy Halloween.
Baby shower to babska impreza – organizowana przez kobiety dla kobiet.
Jej główną bohaterką jest przyszła mama, czyli kobieta, która jest w ciąży
i spodziewa się dziecka. Uczestniczki tej imprezy gromadzą się, aby uczcić
to wydarzenie i wręczyć przyszłej mamie stos prezentów dla dziecka.
Wszak „baby shower” w dosłownym tłumaczeniu to „dziecięcy prysznic”,
a w przenośni – obsypanie mamy prezentami dla jeszcze nienarodzonego dziecka. Kiedy zwykle organizuje się baby
shower? Tak naprawdę to zależy od przyszłej mamy i uczestniczek spotkania, ale zwykle przyjęcie jest organizowane
kilka tygodni przed porodem. Bardzo często organizuje je sama ciężarna, a pozostałe kobiety zrzucają się na prezenty
lub kupują je osobno. Warto jednak ustalić wcześniej listę prezentów, aby upominki się nie powtórzyły.
Głównym punktem programu baby shower są więc prezenty. Jakich podarunków może spodziewać się przyszła mama?
Pomysłów jest mnóstwo. Zwykle są to przedmioty związane z macierzyństwem i upominki dla dziecka.
Najpopularniejsze prezenty to: śpioszki i inne dziecięce ubranka, zabawki dla dzieci, np. grzechotki, a także śliniaczki,
kocyki i dziecięca pościel, książeczki dla maleństwa i wiele, wiele innych.
Prezenty to jednak nie wszystko. Podczas baby shower jest też jedzenie, różne zabawy i konkursy, a także
plotki i ploteczki. Baby shower to dla przyszłej mamy okazja do spotkania się ze swoimi przyjaciółkami, co po porodzie
może prędko nie nastąpić, gdyż zajęta noworodkiem mama po prostu nie będzie miała na to czasu.
Być może baby shower jest kobiecą odpowiedzią na popularne od dawna pępkowe? Pępkowe to męskie spotkanie,
organizowane przez ojca nowo narodzonego dziecka. Panowie nie są tu jednak tak wyrafinowani jak panie – zazwyczaj
ich spotkanie polega po prostu na oblewaniu, czyli świętowaniu narodzin dziecka przy alkoholu. Zdaniem niektórych jest
to też sposób na odreagowanie napięcia związanego z przyjściem na świat potomka.
Narodziny dziecka to ogromna zmiana życiowa, więc jej świętowanie chyba nikogo nie dziwi. A jak jest w waszych
krajach? Czy istnieją podobne przyjęcia jak baby shower lub pępkowe?

Słownictwo:
większość – więcej niż 50%
dziwić się / zdziwić się – być zaskoczonym
określenie – nazwa, termin
przywędrowała – tutaj: przyszła, pojawiła się
babski – potocznie: dla kobiet
w ciąży – kobieta, która jest w ciąży, będzie miała dziecko
spodziewać się – czekać, oczekiwać, mieć w przyszłości
uczestniczka – osoba płci żeńskiej, która bierze w czymś udział
gromadzić się / zgromadzić się – spotkać się w grupie
uczcić – celebrować, świętować
wręczać / wręczyć – dać uroczyście
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stos – sterta, grupa rzeczy jedna na drugiej
wszak – przecież
obsypanie – podarowanie, wręczenie
poród – proces narodzin
ciężarna – w ciąży
zrzucać się / zrzucić się – dawać pieniądze, żeby coś razem kupić, np. wspólny prezent
ustalać / ustalić – określić, zdefiniować, uzgodnić
upominek – prezent
mnóstwo – bardzo dużo
macierzyństwo – bycie matką
śpioszki – ubranko dla dziecka do spania
grzechotka – zabawka, która wydaje dźwięki (grzechocze)
śliniaczek – kawałek materiału, który wieszamy wokół szyi dziecka podczas jedzenia, żeby się nie pobrudziło
kocyk – mały koc dla dziecka
pościel – poszewka na poduszkę i kołdrę
maleństwo – małe dziecko
plotki – rozmowy o prywatnych sprawach innych osób, czasami w negatywnym świetle
nowo narodzone dziecko – dziecko, które właśnie przyszło na świat, noworodek
wyrafinowany – na wysokim poziomie umysłowym, artystycznym itd.
oblewanie – świętowanie czegoś przy alkoholu
napięcie – tutaj: stres, nerwy, niepokój
przyjście na świat – narodziny
potomek – dziecko

Ćwiczenia
1 Proszę przekształcić podane zdania, zastępując pogrubione słowa innymi wyrazami. Proszę pamiętać 		
o dostosowaniu form gramatycznych.
1. Ten portal publikuje artykuły dla kobiet w ciąży.
………………………………………………………………………………………………….
2. Na baby shower powinnaś kupić jakiś prezent.
………………………………………………………………………………………………….
3. W ostatnich latach baby shower to popularne babskie przyjęcie.
………………………………………………………………………………………………….
4. Moja siostra Maria spodziewa się dziecka.
………………………………………………………………………………………………….
5. Wczoraj dałam mojej przyjaciółce śliniaczek dla jej nowo narodzonego synka.
………………………………………………………………………………………………….
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2 Proszę uzupełnić zdania właściwymi formami rzeczowników.
1.
2.
3.
4.
5.

Baby shower jest angielskim …………………… (określenie) na przyjęcie dla przyszłej mamy i jej dziecka.
Moja córka dostaje mnóstwo …………………… (grzechotka) od mojej teściowej.
…………………… przyjęcia zrzuciły się na prezent dla przyszłej mamy. (uczestniczka)
Pępkowe to impreza tylko dla …………………… . (mężczyzna)
To normalne, że …………………… na świat dziecka całkowicie zmienia życie świeżo upieczonych rodziców. (przyjście)
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Baby shower i pępkowe
Odpowiedzi do ćwiczeń
1 1. ciężarnych / spodziewających się dziecka, 2. upominek, 3. kobiece, 4. potomka / córki / syna, 5. wręczyłam
2 1. określeniem (narzędnik), 2. grzechotek (dopełniacz), 3. Uczestniczki (mianownik), 4. mężczyzn (dopełniacz), 5. przyjście
(mianownik)
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