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Pierogi mojej Babci

Vita Marija Murenaite: www.unsplash.com

1. Posłuchaj nagrania i uzupełnij luki.
W sobotę idę do Babci na obiad. Na obiad będą ________________1 pierogi! Pierogi to moje
ulubione polskie danie, a najlepsze pierogi na świecie robi moja Babcia. Jej pierogi są
________________2! Babcia zwykle robi pierogi ruskie, tradycyjne. Pierogi ruskie są z ziemniakami i
z białym serem. _______________3 Babcia robi też pierogi z kapustą i _______________4 albo z
kapustą i mięsem, a od czasu do czasu robi pierogi z owocami: z jabłkami, z jagodami, a nawet z
bananami. Moja Babcia _______________5 robi bardzo dużo pierogów, minimum 100 albo 200! Gdy
__________________6 rodzinę na obiad, zwykle robi więcej, 300 albo 400. Raz zrobiła 500 pierogów
i to był jej rekord! Ja też umiem robić pierogi. Babcia mnie nauczyła, ale moje pierogi
______________7 nie będą tak dobre jak jej. Żeby zrobić ________________8 na pierogi, potrzebne
są: mąka, sól, olej, gorąca woda. Żeby zrobić tradycyjny ________________9 na pierogi ruskie,
potrzebne są: ziemniaki, biały ser, cebula, sól i pieprz. A dokładny ____________10 i proporcje?
To tajemnica mojej Babci…

2. Uzupełnij luki liczebnikami z tabeli.
sto, trzysta, pięćset, dwieście, czterysta

1. Moja babcia robi bardzo dużo pierogów, minimum ____sto____ albo ____________!
2. Gdy zaprasza rodzinę na obiad, zwykle robi więcej, ___________ albo ____________.
3. Raz zrobiła ___________ pierogów i to był jej rekord!
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zwykle, czasami, raz, od czasu do czasu, nigdy
0. Babcia _____zwykle___ robi pierogi ruskie, tradycyjne.
1. ________________ robi też pierogi z kapustą i grzybami.
2. _______________________ robi też pierogi z owocami.
3. ___________ zrobiła 500 pierogów i to był jej rekord!
4. Moje pierogi ____________ nie będą tak dobre jak pierogi mojej Babci.

LICZEBNIKI
100

sto

200

dwieście

300

trzysta

MÓWIENIE/PISANIE
1. Jakie jest Twoje ulubione polskie danie?

400

czterysta

500

pięćset

3. Jakie jest typowe danie z Twojego kraju?

600

sześćset

4. Jakie danie umiesz ugotować?

700

siedemset

800

osiemset

900

dziewięćset

1000

tysiąc

2. Jakie pierogi lubisz najbardziej?

5. Jaka jest Twoja specjalność kulinarna?

KLUCZ
Ćw. 1. 1. oczywiście 2. przepyszne 3. czasami 4. grzybami 5. zwykle 6. zaprasza 7. nigdy 8. ciasto 9. farsz 10. przepis
Ćw. 2. 1. dwieście 2. trzysta/czterysta 3. pięćset Ćw. 3. 1. czasami 2. od czasu do czasu 3. raz 4. nigdy

