SPÓJNIKI !

.. . ik ben ziek.
MAAR, EN, WANT

DAN, DAARNA, DUS, DAAROM 
...ben ik ziek.

ALS, OMDAT, DAT, OF, WAAR, WANNEER,
WIE, WAT, WAAROM, HOE …..
... ik ziek ben .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Laat
Blijven
Ook
De koelkast
Leeg
De afspraak
Eerder
Weggaan
Te laat
Precies
Eerst

Pozno
Zostac
Tez
Lodowka
Puste
Wizyta, spotkanie
Wczesniej
Wychodzic
Za pozno
Dokladnie
Najpierw

ODPOWIEDZI NA DOLE!!
1. Ide do domu, bo jest juz pozno.
2. Ide do domu, ale ty zostajesz tutaj.
3. Ide do domu i ty tez idziesz.
4. Musze isc do sklepu, poniewaz lodowka jest pusta.
5. Najpierw pojdziemy do sklepu, potem do lekarza.
6. Mam dzisiaj wizyte u lekarza, dlatego musze wczesniej wyjsc.
7. Zawsze przychodze na czas, wiec raz moge sie spoznic.
8. Mysle, ze mam suchy kaszel.
9. Nie wiem, czy jutro przyjde do pracy.
10. Widze, ze jestes chory.
11. Gdy jestem chory, to (wtedy) zostaje w domu.
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12. Jesli dobrze wiesz jak to dokladnie zrobic …
13. Nie wiem gdzie sa chusteczki.
14. Duzo pije poniewaz boli mnie gardlo.
15. Mam czerwone gardlo dlatego mysle ze mam zapalenie.
16. Jak duzo je to potem zawsze mam zgage.
17. Nie wiem dlaczego mam uczulenie.
18. Jak mam grype, to (wtedy) mam goraczke i katar.
19. Mysle, ze jutro juz mi bedzie lepiej.
20. Ide do lekarza, poniewaz paracetamol nie pomaga.

ODPOWIEDZI
1. Ide do domu, bo jest juz pozno. Ik ga naar huis, WANT het is al laat.
2. Ide do domu, ale ty zostajesz tutaj. Ik ga naar huis, MAAR jij blijft hier.
3. Ide do domu i ty tez idziesz. Ik ga naar huis EN jij gaat ook (mee).
4. Musze isc do sklepu, poniewaz lodowka jest pusta. Ik moet naar de winkel, OMDAT de
koelkast leeg is.
5. Najpierw pojdziemy do sklepu, potem do lekarza. Wij gaan eerst naar de winkel, DAN
(gaan we)naar de huisarts.
6. Mam dzisiaj wizyte u lekarza, dlatego musze wczesniej wyjsc. Ik heb vandaag een afspraak
bij de huisarts, DAAROM moet ik eerder weg(gaan).
7. Zawsze przychodze na czas, wiec raz moge sie spoznic. Ik kom altijd op tijd, DUS mag ik een
keer(tje) te laat zijn/komen.
8. Mysle, ze mam suchy kaszel. Ik denk, DAT ik droge hoest heb.
9. Nie wiem, czy jutro przyjde do pracy. Ik weet niet, OF ik morgen op het werk kom.
10. Widze, ze jestes chory. Ik zie, DAT jij ziek bent.
11. Gdy jestem chory, to (wtedy) zostaje w domu. ALS ik ziek ben, DAN blijf ik thuis.
12. Jesli dobrze wiesz jak to dokladnie zrobic … ALS je goed weet, HOE dat precies moet. /…
hoe ik dat precies moet doen.
13. Nie wiem gdzie sa chusteczki. Ik weet niet, WAAR de zakdoekjes zijn/liggen.
14. Duzo pije poniewaz boli mnie gardlo. Ik drink veel OMDAT ik keelpijn heb.
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15. Mam czerwone gardlo dlatego mysle ze mam zapalenie. Ik heb rode keel, DAAROM denk ik
DAT ik keelontsteking heb.
16. Jak duzo je to potem zawsze mam zgage. ALS ik veel eet DAN heb ik altijd maagzuur.
17. Nie wiem dlaczego mam uczulenie. Ik weet niet WAAROM ik allergie heb.
18. Jak mam grype, to (wtedy) mam goraczke i katar. ALS ik griep heb, DAN heb ik koorts en
loopneus.
19. Mysle, ze jutro juz mi bedzie lepiej. Ik denk, DAT ik morgen beter ben.
20. Ide do lekarza, poniewaz paracetamol nie pomaga. Ik ga naar de huisarts OMDAT de
pijnstiller/paracetamol niet helpt.

