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Wakacje u dziadków na wsi
Kiedy byłam mała, zawsze jeździłam na wakacje do dziadków. Moi dziadkowie
byli rolnikami i mieszkali na wsi. Mieli tam gospodarstwo: duży dom, sad
i pole. Codziennie kiedy się budziłam, babcia przygotowywała mi śniadanie
i piłam świeże mleko prosto od krowy. Po śniadaniu trochę pomagałam
babci w gospodarstwie, a potem szłam do sadu, który znajdował się za domem.
Rosły tam różne drzewa i krzewy. W sadzie bawiłam się, siedziałam
na trawie i czytałam książkę albo jadłam pyszne jabłka, gruszki, porzeczki,
wiśnie i maliny. Kiedy była ładna pogoda, chodziłam z koleżankami ze
wsi do lasu, gdzie zbierałyśmy jagody i poziomki i zrywałyśmy kwiaty.
Moi dziadkowie hodowali też zwierzęta: krowy, świnie i kury. Oprócz tych
zwierząt w gospodarstwie były też pszczoły. Dzięki nim dziadkowie zawsze mieli świeży, naturalny miód. Po pracy
w gospodarstwie babcia wieczorem modliła się albo odpoczywała na ławce w ogrodzie, a dziadek oglądał
telewizję albo czytał gazety. Czasem się kłócili, kiedy chcieli oglądać w tym samym czasie swoje ulubione seriale
na różnych kanałach. Kolacja była zwykle około 6 (szóstej). Jedliśmy wtedy kanapki z kiełbasą, twaróg z miodem,
placki ziemniaczane albo pierogi i piliśmy kompot. Po kolacji dziadek szedł jeszcze ostatni raz na pole, a ja z babcią
zmywałyśmy naczynia. Przed snem zwykle wszyscy razem oglądaliśmy telewizję, ja z dziadkiem grałam w karty
lub szachy. Babcia nie lubiła grać, w tym czasie szła do sąsiadki lub rozmawiała przez telefon z moją mamą. Wakacje
mijały bardzo szybko i było mi smutno, kiedy zawsze pod koniec sierpnia musiałam wracać do miasta i iść do szkoły.
Niestety kiedy zaczęłam naukę w liceum, zmarł mój dziadek, a niedługo potem babcia. Rodzice musieli sprzedać
ich gospodarstwo. Teraz rzadko jeżdżę na wieś, ale kiedy tam jestem, zawsze wspominam świetne wakacje
swojego dzieciństwa.

Słownictwo:
wakacje – czas, kiedy dzieci nie muszą chodzić do szkoły; w Polsce wakacje zaczynają się pod koniec czerwca,
są w lipcu i sierpniu, a 1 (pierwszego) września zaczyna się szkoła
rolnik – człowiek, który mieszka i pracuje na wsi
gospodarstwo – dom i ziemia na wsi (pole, na którym uprawia się warzywa i miejsce, gdzie hoduje się zwierzęta)
sad – miejsce, gdzie są drzewa, które dają owoce, EN. orchard
pole – miejsce, gdzie rośnie zboże i warzywa, EN. field
przygotowywać (przygotowuję, przygotowujesz) / przygotować (przygotuję, przygotujesz) – zrobić, zorganizować
świeży – o produktach: nie stary
krowa – zwierzę, które daje mleko
znajdować się (znajduję się, znajdujesz się) – być w jakimś miejscu
rosnąć (rosnę, rośniesz) – być coraz większym, EN. to grow
krzew – typ rośliny, EN. bush
trawa – jest zielona, rośnie na ziemi, EN. grass
porzeczka – mały owoc, może być czerwona, czarna albo biała, EN. currant
wiśnia – ciemnoczerwony owoc, który rośnie na drzewie, EN. cherry
las – miejsce, gdzie rosną drzewa, grzyby i mieszkają zwierzęta
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zbierać (zbieram, zbierasz) / zebrać (zbiorę, zbierzesz) – chodzić i zabierać coś ze sobą, np. zbieramy grzyby, EN. to pick
jagoda – ciemny owoc, który rośnie w lesie, EN. berry
poziomka – mały, słodki, czerwony owoc , EN. wild strawberry
zrywać (zrywam, zrywasz) / zerwać (zerwę, zerwiesz) – brać coś z krzewu albo z drzewa
hodować (hoduję, hodujesz) / wyhodować (wyhoduję, wyhodujesz) – zajmować się przez jakiś czas zwierzęciem
albo rośliną, żeby potem coś z tego mieć, np. owoce lub mięso
świnia – zwierzę, które daje mięso, EN. pig
kura – zwierzę, które daje jajka, EN. hen
oprócz + D. – jeszcze, dodatkowo, EN. apart from
pszczoła – owad, który jest żółty i czarny, daje miód, EN. bee
miód – słodka, gęsta substancja, możemy np. pić herbatę z miodem, kiedy boli nas gardło
modlić się (modlę się, modlisz się) / pomodlić się (pomodlę się, pomodle się) – rozmawiać z Bogiem, prosić Boga o coś
ławka – możemy na niej siedzieć w parku lub ogrodzie, ławki są też w szkole i siedzą w nich uczniowie
kłócić się (kłócę się, kłócisz się) / pokłócić się (pokłócę się, pokłócisz się) – mieć różne opinie na jakiś temat,
nie zgadzać się z kimś i głośno to mówić, często agresywnie
kanał – stacja telewizyjna, w Polsce to np. TVP 1, Polsat albo TVN
twaróg – rodzaj białego, miękkiego sera, EN. cottage cheese
placki ziemniaczane – rodzaj dania z ziemniaków
kompot – naturalny napój z owoców
zmywać (zmywam, zmywasz) / pozmywać (pozmywam, pozmywasz) naczynia – myć talerze, kubki, szklanki po posiłku
przed snem – zanim pójdziemy spać
szachy – popularna gra z białymi i czarnymi figurkami, EN. chess
mijać – o czasie: płynąć, upływać
było mi smutno – czułam/czułem smutek
pod koniec + D. – kiedy niedługo będzie koniec
zmarł – przestał żyć
sprzedawać (sprzedaję, sprzedajesz) / sprzedać (sprzedam, sprzedasz) – oddać coś na zawsze za pieniądze, antonim
to „kupować / kupić”
możliwość – okazja, szansa, żeby coś zrobić
wspominać (wspominam, wspominasz) – myśleć o czymś, co było
dzieciństwo – czas, kiedy jesteśmy dziećmi

Ćwiczenia
1 Proszę uzupełnić zdania właściwymi formami w czasie przeszłym.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kiedy (my, r. męskoosobowy. – iść) .......................................... do kina, spotkaliśmy Kasię.
Co (wy, r. niemęskoosobowy – jeść) .......................................... wczoraj na kolację?
Nasi rodzice (musieć) .......................................... dużo pracować.
Za domem (znajdować się) .......................................... duży, stary ogród.
Po pracy zawsze (oni – odpoczywać) .......................................... przed telewizorem.
Dokąd (jeździć) .......................................... na wakacje, kiedy byłeś dzieckiem?
Ania bardzo (lubić) .......................................... czytać książki.
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8. O której zwykle (wy, r. męskoosobowy – wracać) .......................................... do domu?
9. Iza i Kamila często (bawić się) .......................................... razem.
10. Moja babcia (umieć) .......................................... pięknie śpiewać.

2 Proszę wybrać słowo, które nie pasuje.
1. W sadzie rosły ..........................................
a) krzewy.
b) drzewa.
c) krowy.
2. Często na śniadanie jedliśmy ..........................................
a) kompot.
b) placki.
c) twaróg.
3. W Polsce rolnicy często .......................................... świnie, krowy i kury.
a) mają
b) rosną
c) hodują
4. Pod koniec .......................................... zaczęłam płakać.
a) snem
b) filmu
c) książki
5. Wiśnia, gruszka i .......................................... to owoce.
a) porzeczka
b) poziomka
c) pszczoła
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Wakacje u dziadków na wsi
Odpowiedzi do ćwiczeń
1 1. szliśmy, 2. jadłyście, 3. musieli, 4. znajdował się, 5. odpoczywali, 6. jeździłeś, 7. lubiła, 8. wracaliście, 9. bawiły się,
10. umiała.
2 1. c, 2. a, 3. b, 4. a, 5. c
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