
copos de nieve

patines de hielo el esquí
los esquís/
los esquíes

los renos

bolas de nieve

lanzarse bolashielo

el carámbano
los carámbanosun iceberg

la escarchael trineo

el muñeco de nieve/
el monigote de nieve

el gorro

los guantes

la bufanda

las orejeras

la cuchilla

VOCABULARIO INVERNAL

(patinar)



patines de hielo
patinar sobre hielo
patines de ruedas

patines de cuatro ruedas
patinar

la cuchilla - płoza (ostrze),
 też w innych kontekstach żyletka

los cordones

pista de patinaje
placa de hielo

Pingüino
Pingüino macho

Pingüino hembra

el patinaje sobre hielo (deporte)

pompón de
 un gorro



La avalancha

montar en trineo

deslizarse en trineo

están deslizándose
en trineo



el pendiente;  la pendiente;

pendiente 
nevada

Resbalarse - poślizgnąć się
El resbalín (Bolivia) - zjeżdżalnia

El tobogán (ES) - zjeżdżalnia 

deslizarse en un tobogán

copo                     copa



Patrzę i nie widzę! ↑↑ Podpisz obrazek i wymień
mnóstwo rzeczy!

Płatki śniegu
Sosna
Świerk
Łyżwy

Narciarz
Jechać na nartach

Zjeżdżalnia
Kulig itd.

cordón

cuchilla

bastón

barandilla

escalera

arnés

caballo
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(14.12.2019–1.01.2020 IG)

SEMANA invernal

1. Musimy kupić sanki dla dzieci.

 

2. Za dzieciaka uwielbiałam zjeżdżać na sankach.

 

3. Umiesz jeździć na łyżwach?

 

4. Prószy śnieg.

 

5. Uwielbiam jeździć na nartach.

 

6. Patrz jakie duże płatki śniegu!

 

7. Moja córka boi się zjeżdżać ze zjeżdżalni.

 



Grama z Instagrama Españoleando con Doni44

8. Musimy kupić nowe narty.

 

9. Nie popieram kuligów, konie strasznie cierpią.

 

10. Jeżdżą po parku na rolkach.

 

11. Wczoraj jak jeździłam na łyżwach po jeziorze, nagle pękł lód. 
(romperse)

 

12. Zrobimy dużego bałwana.

 

13. Rzucają się śnieżkami. (lanzar)

 

14. Wskakuj na sanki. (subir)

 

15. Uważaj na sople lodu! (el carámbano)

 



16. Załóż czapkę i szalik.

 

17. Gdzie to ja zostawiłam rękawiczki?

 

Notatki/zapiski:
Notas:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Głodny wiedzy?

Ostatni fragment pochodzi z mojej
książki Grama z Instagrama, znajdziesz

ją w moim sklepie :)
ZNAJDZIESZ W NIEJ :

 Słownictwo dnia codziennego z hiszpańskiego  
 Tłumaczenia zadań   Tematyczne rozdziały 

 Poziom średni i zaawansowany
 

https://espanoleando-con-doni.mozello.pl/m/catalog/#


Tenemos que comprar un trineo para los niños/para
nuestros hijos.

De niño me encantaba deslizarme en (el) trineo.
¿Sabes patinar sobre hielo?

Está nevando (nieva).
Me encanta esquiar.

Mira qué grandes son estos copos de nieve. 

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Mira qué copos (de nieve) tan grandes.
7. Mi hija tiene miedo a deslizarse del tobogán/en el tobogán.

8. Tenemos que comprar unos esquís/esquíes nuevos.
9. No estoy a favor de las cabalgatas de trineos, los caballos

sufren mucho.
10. Están patinando en el parque.

11. Ayer, cuando patinaba en el lago, de repente se rompió 
el hielo.

12. Vamos a hacer (Haremos) un monigote/muñeco de nieve
enorme/muy grande.

13. Se lanzan (las) bolas de nieve (están lanzándose/se están
lanzando). 

14. Súbete al trineo/en el trineo. Móntate al trineo/en el trineo.
15. Ten cuidado con los carámbanos.

16. Ponte el gorro y la bufanda.
17. ¿Dónde dejé mis guantes?

-CLAVE- Przykładowe tłumaczenie


