
Drodzy rodzice, 

 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, przygotowałam poradnik, który pomoże 

Państwu poćwiczyć słówka z języka angielskiego w domu razem z dzieckiem. Słownictwo 

podzielone jest na rozdziały, tak jak podręcznik i ćwiczenia. Na samym końcu znajduje się 

sekcja dotycząca świąt. Jeden rozdział realizowany jest ok. 1 – 1,5 miesiąca. Uczeń nie będzie 

więc znał wszystkich słówek od pierwszej lekcji w ramach danego rozdziału, tylko uczył się 

ich stopniowo. Poniżej przedstawiam listę wszystkich słów i zwrotów jakie uczniowie 

poznają w ciągu całego roku. Znajdują się one również w Zeszycie współpracy z rodzicami, 

ale przygotowana przeze mnie lista zawiera dodatkowo wymowę. 

 

Przede wszystkim, zachęcam do korzystania z Zeszytu współpracy z rodzicami, który jest 

specjalnie przygotowany przez autorów podręcznika. Można go pobrać ze strony internetowej 

naszej szkoły. Jest to doskonałe źródło informacji o tym czego dziecko nauczyło się w danym 

rozdziale i jak można z nim tą wiedzę utrwalić. W Zeszycie współpracy znajduje się również 

mnóstwo porad jak zachęcić dziecko do nauki oraz pomysłów jak bawić się z dzieckiem po 

angielsku, nawet nie znając tego języka.  

 

Proszę również pamiętać o słuchaniu płyty CD dołączonej do podręcznika. W Zeszycie 

współpracy z rodzicami znajdą Państwo słowa piosenek śpiewanych na lekcji i teksty 

słuchanych historyjek wraz z oznaczeniem numeru nagrania. Z pewnością najciekawszą 

powtórką słownictwa będzie dla dziecka zagranie w gry komputerowe, które również 

dołączone są do podręcznika. Warto umożliwić dzieciom skorzystanie z tej atrakcyjnej formy 

nauki i zabawy. Za każde dobrze i szybko wykonane zadanie uczeń otrzymuje pieczątkę. 

Dziecko powinno grać tylko w gry ze zrealizowanych rozdziałów. 

 

W pierwszej klasie uczeń na początku powinien wiedzieć jak dane słowo się wymawia, co 

ono znaczy, a dodatkowo mile widziane jest, jeśli potrafi je przeczytać. W II semestrze, coraz 

większą uwagę będziemy przykładać do umiejętności czytania ze zrozumieniem, 

przepisywania wyrazów, a także zapisywania słów z pamięci. W tabelce poniżej podane są 

również podstawowe zwroty, powiązane z tematem zajęć. Dzieci przede wszystkim powinny 

je rozumieć ze słuchu oraz w miarę możliwości, samodzielnie użyć we właściwej sytuacji na 

lekcji. Nie będą musiały ich zapisywać, zaś czytanie ich ze zrozumieniem jest mile widziane, 

ale nie obowiązkowe.  

 

Ze względu na to, że w języku angielskim mówimy inaczej niż piszemy, w tabelce znajdą 

Państwo orientacyjną wymowę każdego słowa. Wymowa jest zapisana w przybliżeniu, aby z 

poradnika mogły korzystać również osoby, które nigdy nie uczyły się języka angielskiego. 

Wymowa zapisana w taki sposób jak w słowniku mogłaby stanowić problem. Przedstawiam 

oznaczenia, które zastosowałam w poniższym słowniczku dzięki, którym wymowa jest 

bardziej zbliżona do tej właściwej: 

æ – głoska niewystępująca w języku polskim, w wymowie między a – e. 

θ – głoska niewystępująca w języku polskim, w wymowie między t – f.  

(r) – r wymawiamy bardzo delikatnie  

 

Proszę, aby tylko i wyłącznie Państwo sami korzystali z tej pomocy. W żadnym wypadku nie 

można prosić dziecka, aby przepisywało słówka tak jak się je wymawia, gdyż wtedy utrwala 

im się niepoprawna pisownia.  

 



Wzorem Zeszytu współpracy, przy każdym zwrocie umieściłam miejsce na narysowanie 

uśmiechniętej buźki. Jeśli dziecko opanowało już dane słowo lub zwrot, zaznaczacie to 

Państwo rysując  w ostatniej kolumnie. Dla dziecka będzie to też motywacja, gdyż będzie 

się starało zdobyć wszystkie buźki w każdym rozdziale. Przy zwrotach dajemy , gdy 

dziecko rozumie dane wyrażenie ze słuchu. 

 

Pod słowniczkiem, znajdą Państwo ciekawe propozycje domowych zabaw z dzieckiem 

proponowanych przez autorów podręcznika lub będących moimi pomysłami. Większość z 

nich nie wymaga znajomości języka, a tylko chęci poćwiczenia z dzieckiem tego co było na 

lekcji. W zabawach mogą Państwo wykorzystywać obrazki i historyjki, które dzieci wycinają 

na lekcjach i przechowują w kopercie w zeszycie.  

 

Mam nadzieję, że ten poradnik przynajmniej w niewielkim stopniu pomoże Państwu w pracy 

z dzieckiem. 

 

Z poważaniem, 

Emilia Włoczyk 

nauczyciel języka angielskiego 

 

 

 

 



Bugs 1 
 

 

Rozdział wstępny 

 

 

Domowa zabawa z językiem angielskim 

 

Jaka to pogoda?  

Na kartce powoli rysuj symbole różnych typów pogody: słońce, chmury, wiatr (np. 

przechylone drzewo), deszcz (np. krople deszczu lub parasol), śnieg (np. patki śniegu),  itd. 

Dziecko próbuje jak najszybciej zgadnąć, jaki to typ pogody.  

 

Codzienne rozmowy 

Zachęcaj dziecko co jakiś czas, aby po przebudzeniu wygadało przez okno i mówiło, jaka jest 

danego dnia pogoda. 

SŁOWA I ZWROTY 
ORIENTACYJNA 

WYMOWA 
TŁUMACZENIE  

Hello! heloł Cześć! Witaj!  

Goodbye! gudbaj Do widzenia!  

caterpillar catepila(r) gąsienica  

How are you? hał ar ju  Jak się masz?  

I’m fine, thank you. ajm fajn θ enk ju Dobrze, dziękuję (odp na 

pytanie Jak się masz?) 

 

sunny sani słonecznie  

cloudy klałdi pochmurno  

windy łindi wietrznie  

rainy rejni deszczowo  

snowy snołi śnieżnie  

stormy stormi burzowo  

hot hot gorąco  

cold kold zimno  

What’s the weather like, 

today? 

łoc de weder lajk tudej Jaka jest dziś pogoda?  



Rozdział 1 

 

 

Domowa zabawa z językiem angielskim 

 

Zabawa w Yes / No  

Poproś dziecko, aby nazywało stworzonka, które wskażesz w podręczniku, np.: caterpillar, 

butterfly, ant, ladybird, bee, snail. Kiedy dziecko nazwie je właściwie, mów: Yes. Kiedy się 

(celowo) pomyli, mów: No.  

 

Jaka to cyfra?  

Usiądź za dzieckiem i „rysuj palcem” po jego plecach cyfry 1-5 w dowolnej kolejności. 

Dziecko zgaduje i mówi na głos cyfrę, którą „rysujesz”.  

 

Co to za rysunek?  

W dowolnej kolejności rysuj na kartce następujące stworzonka: mrówkę, gąsienicę, motyla, 

pszczołę, ślimaka, biedronkę. Za każdym razem, kiedy dziecko rozpoznaje, co próbujesz 

narysować, woła np. I can see you (snail). Jeżeli zgadło, zacznij rysować kolejne stworzonko. 

Sprawdźcie, ile nazw stworzonek uda się dziecku odgadnąć w ciągu dwóch minut. 

SŁOWA I ZWROTY 
ORIENTACYJNA 

WYMOWA 
TŁUMACZENIE  

yes jes tak  

no no nie  

ladybird lejdibe(r)d biedronka  

caterpillar katepilla(r) gąsienica  

ant ænt mrówka  

snail snejl ślimak  

bee bii pszczoła  

butterfly bate(r)flaj motyl  

one łan 1  

two tuu 2  

three θrii 3  

four fo(r) 4  

five fajf 5  

little litl mały/a  

boy boj chłopiec  

girl ge(r)l dziewczynka  

Let’s play. lets plej Pobawmy się!  

Are you ready? ar ju redi Jesteście gotowi?  

I can see you… aj ken sii ju Widzę cię…  

Where’s ….? łers Gdzie jest….?  

I don’t know. aj don’t noł  Nie wiem.  

Here! hiir Tutaj!  



Rozdział 2 

 

 

Domowa zabawa z językiem angielskim 

 

Sklep z zabawkami 

Rozłóż karty obrazkowe, a najlepiej prawdziwe zabawki na łóżku lub stole. Udawajcie, że jest 

to sklep z zabawkami. Dziecko prosi o zabawkę, mówiąc np. Can I have a ball, please? 

Sprzedawca podaje ją, mówiąc: Here you are. Dziecko po otrzymaniu zabawki, dziękuję za 

nią: Thank you! Sprzedawca może się celowo pomylić i podać dziecku inną zabawkę. 

 

Co się nie zgadza? 

Narysuj kontury owoców i zacznij je kolorowaç innymi kolorami. Dziecko ma za zadanie 

wychwyciç błąd, wybrać i nazwać właściwy dla danego owocu kolor. Np. malujesz truskawkę 

na zielono, a dziecko mówi: Not green! Red 

 

Zabawa w kolory 

Poproś dziecko o zamknięcie oczu Close your eyes. Nastepnie weź mu jakiś przedmiot i 

zapytaj What colour is it? Dziecko otwiera oczy i podaje kolor przedmiotu.  

SŁOWA I ZWROTY 
ORIENTACYJNA 

WYMOWA 
TŁUMACZENIE  

ball boll piłka  

bike bajk rower  

car kaa(r) samochód  

robot  rołbot robot  

doll doll lalka  

scooter skuter skuter  

green griin zielony  

yellow jeloł żółty  

red red czerwony  

brown brałn brązowy  

purple perpul fioletowy  

blue blu niebieski  

orange orencz pomarańczowy  

favourite fejwerit ulubiony  

Can I have a …. , please? ken aj hew e …, plis? Czy mogę dostać…?  

Here you are. hir ju ar Proszę. (podając coś)  

Thank you! θænk ju Dziekuję!  

Jump. dżamp podskocz  

Turn around. tern erałnd obróć się  

Close your eyes. klołs jor ajs zamknij oczy  

Surprise! suprajs niespodzianka  

What colour is it? łot kalor is it  Jakiego to jest koloru?  
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Domowa zabawa z językiem angielskim 

 

Zabawa w Yes / No 

Poproś dziecko, aby wskazywało i nazywało części ciała. Kiedy nazwie wskazaną część 

właściwie, mów: Yes. Kiedy wymyśli nowe słowo, albo (celowo) zrobi błąd, mów: No. 

 

Dotknij 

Nadstawiaj ucha, tak jakbyś wysłuchiwał polecenia, a potem udawaj, że je wykonujesz, 

dotykając części ciała (oczu, uszu, nosa, ust, palców u rąk, palców u stóp) w dowolnej 

kolejności. Dziecko patrzy na twoje ruchy i mówi, jakie polecenie wykonujesz, np. Touch 

your mouth!, kiedy dotykasz ust. 

 

Potworna wycinanka  

Wytnij z gazet lub czasopism ilustracje przedstawiające różne części ciała i pozwól dziecku 

złożyć z nich jedną postać – swojego małego potworka. Naklejcie potworka na papier i niech 

dziecko nazwie jego części ciała. 

 

Jaka to cyfra?  

Ćwicz z dzieckiem mówienie liczb „na wyrywki”, np. rysując cyfry od 1 do 10 na plecach 

dziecka. Dziecko powinno powiedzieć odpowiednią liczbę od razu bez liczenia od 1. To 

bardzo ważne dla dalszego etapu nauki. 

SŁOWA I ZWROTY 
ORIENTACYJNA 

WYMOWA 
TŁUMACZENIE  

nose nołs nos  

eyes ajs oczy  

ears irs uszy  

mouth małθ usta  

fingers fingers palce u rąk  

toes tołs palce u stóp  

chocolate cake czoklyt kejk ciasto czekoladowe  

monster monster potwór  

Touch… tacz Dotknij…  

six siks 6  

seven sewen 7  

eight ejt 8  

nine najn 9  

ten ten 10  
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Domowa zabawa z językiem angielskim 

 

Zabawa w Yes / No  

Poproś dziecko, aby pokazywało w podręczniku zwierzęta i nazywało je. Kiedy nazwie 

zwierzę właściwie, mów: Yes. Kiedy się (celowo) pomyli, mów: No. Można wykorzystać 

karty obrazkowe ze zwierzętami.  

 

Zgadnij co to 

Weź kartkę i zrób w niej niewielki otwór. Zasłoń rysunek/zdjęcie tak aby przez otwór było 

widać tylko niewielki fragment. Poproś dziecko, aby spróbowało odgadnąć jakie to zwierzę. 

Jeśli to konieczne, przesuwaj kartką po zdjęciu, tak aby pokazać dziecku różne fragmenty 

ukrytego zwierzęcia.  

 

Książeczka ze zwierzętami 

Oglądaj z dzieckiem dowolną książkę, bajkę lub stronę internetową ze zwierzętami. Niech 

dziecko udając wybrane zwierzę mówi co umie robić a dodatkowo może wykonać tą 

czynność. Na przykład widząc rysunek z kangurem, mówi I can jump i skacze jak kangur. 

 

Wyścigi 

Na karteczkach tej samej wielkości napisz nazwy poznanych zwierząt:. Następnie zgnieć 

karteczki w kulki i ustaw w jednym rzędzie naprzeciwko ściany. Poproś dziecko, aby 

pstrykało po w kuleczki, przesuwając je w stronę ściany. Kiedy dziecko poruszy wszystkie 

kuleczki, rozprostowuje karteczki po kolei, zaczynając od tej, która zbliżyła się najbardziej do 

celu, i mówi, w jakiej kolejności zwierzęta ukończyły wyścigi, np. numer one – mouse, numer 

two – zebra. 

SŁOWA I ZWROTY 
ORIENTACYJNA 

WYMOWA 
TŁUMACZENIE  

giraffe dżiraf żyrafa  

elephant elefant słoń  

mouse małs mysz  

zebra zeb(r)a zebra  

parrot parot papuga  

lion lajon lew  

fly flaj latać  

run ran biegać  

swim słim pływać  

sing syng śpiewać  

I can … aj ken Potrafię … (np. pływać)  

I can’t …. aj kant Nie potrafię ….  



Rozdział 5 

 

 

Domowa zabawa z językiem angielskim 

 

Zabawa w Yes / No  

Poproś dziecko, aby pokazywało w podręczniku produkty spożywcze i nazywało je. Kiedy 

nazwie właściwie, mów: Yes. Kiedy się (celowo) pomyli, mów: No. Można wykorzystać karty 

obrazkowe z jedzeniem.  

 

Co ja jem?  

W dowolnej kolejności naśladuj jedzenie poznanych owoców lub innych produktów. Dziecko 

zgaduje, co zjadasz woła, np. Banana! 

 

W kuchni 

Pokazuj dziecku różne produkty spożywcze lub poproś o ich podawanie (tak jak przy 

zabawkach). Dziecko mówi czy lubi je jeść czy nie, np. I like chicken. I don’t like lettuce. 

Można się też pobawić z innymi produktami, których dziecko nie potrafi nazwać po 

angielsku, np. I like chleb.  

 

Przy jedzeniu 

Zapytaj dziecko czy smakuje mu posiłek. Niech pogłaszcze się po brzuszku i odpowie po 

angielsku Mmm delicious! 

SŁOWA I ZWROTY 
ORIENTACYJNA 

WYMOWA 
TŁUMACZENIE  

ham hæm szynka  

cheese cziis żółty ser  

tomatoes tomatołs pomidory  

eggs egs jajka  

chicken cziken kurczak  

lettuce letis sałata  

apples æpyls jabłka  

bananas bananas banany  

oranges orendżys pomarańcze  

pears pe(r)s gruszki  

sandwich sendwicz kanapka  

DeliciousI diliszys Pyszne!  

I like … aj lajk Lubię …  

I don’t like … aj dont lajk Nie lubię …  

Do you like …? du ju lajk Czy lubisz… ?  

I’m hungry! ajm hangri Jestem głodny/a!  
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Domowa zabawa z językiem angielskim 

 

Memory 

Wytnij ze zdjęcia w czasopiśmie lub narysuj następujących członków rodziny: mamę, tatę, 

brata, siostrę, małe dziecko. Naklej zdjęcia lub rysunki na kartoniki papieru o jednakowym 

rozmiarze. Przygotuj też takiej samej wielkości karteczki z napisami. Odwróć kartoniki 

obrazkami i napisami do dołu i wymieszaj. Dziecko odwraca kartę i szuka odpowiedniego 

napisu lub rysunku. Jeśli się udało odkłada taką „parę” na bok. Jeśli nie druga osoba szuka 

pary Wygrywa osoba, która zgromadzi więcej par kartoników. Można też grać w tą grę w 

jedną osobę na czas. 

 

Album  

Pokazuj dziecku zdjęcia osób z rodziny np. gdy byli bardzo mali, a dziecko odgaduje kto to 

jest.  

 

Duże, małe, malutkie 

Powycinaj z gazetek sklepowych dowolne rzeczy, tak aby były różnej wielkości. Dziecko 

najpierw grupuje wszystkie te rzeczy zgodnie z ich kategorią, a później określa ich wielkość, 

mówiąc: big, small, tiny.  

SŁOWA I ZWROTY 
ORIENTACYJNA 

WYMOWA 
TŁUMACZENIE  

Daddy bear dedi be(r) Tata Niedźwiadek  

Mummy bear mami be(r) Mama Niedźwiadek  

Baby bear bejbi be(r) Dziecko Niedźwiadek  

bowl bołl miska  

chair cze(r) krzesło  

bed bed łóżko  

soup sup zupa  

house hałs dom  

big big duży/e  

small smol mały/e  

tiny tajni malutki/e  

great grejt wspaniały/e  

horrible horibol okropny/e  

Goldilocks goldiloks Złotowłosa  

brother brade(r) brat  

sister siste(r) siostra  

family fæmili rodzina  



Święta 

 

 

Domowa zabawa z językiem angielskim 

 

Halloween 

Narysuj na karteczkach takiej samej wielkości postacie związane z Halloween (może to też 

zrobić dziecko). Odwróć karteczki rysunkiem do dołu. Dziecko mówi na głos nazwę 

dowolnej postaci i podnosi jedną z karteczek. Jeśli udało się trafić na właściwą postać, 

dziecko zabiera karteczkę. Jeśli nie, próbuje dalej, aż do skutku. Później miesza obrazki i 

mówi kolejne słowo.  

 

Christmas 

Narysuj na karteczkach takiej samej wielkości słownictwo  związane ze Świętami (może to 

też zrobić dziecko). Odwróć karteczki rysunkiem do dołu. Grajcie przeciwko sobie. Pierwsza 

osoba mówi na głos wybrane słowo np. present i podnosi jedną z karteczek. Jeśli jest na niej 

właściwy rysunek, zabiera karteczkę. Jeśli nie, kolej na drugiego gracza. Druga osoba może 

powiedzieć to samo słowo albo inne i też podnosi karteczkę. Przy każdej zmianie gracza, dla 

utrudnienia mieszacie karteczki. Wygrywa osoba, która zdobędzie więcej karteczek. 

 

Easter 

Wręcz sobie i dziecku po dziesięć małych przedmiotów, np. ziaren fasoli. Będą one 

symbolizować pisanki. Oddzielcie się książką, tak aby nie widzieć swoich ziaren. Weź kilka 

ziaren do ręki i schowaj je za plecami. Dziecko zgaduje masz pisanek w ręce, mówiąc, np. 

Five (Easter) eggs. Wyciągnij rękę i pokaż liczbę schowanych pisanek-fasolek. Zamieńcie się 

rolami. Wygrywa osoba, która jako pierwsza dwukrotnie odgadnie właściwą liczbę 

schowanych pisanek- fasolek. 

SŁOWA I ZWROTY 
ORIENTACYJNA 

WYMOWA 
TŁUMACZENIE  

Halloween halołin Halloween  

witch łicz czarownica  

ghost gołst duch  

cat kæt kot  

bat bæt  nietoperz  

pumpkin pampkin dynia  

Christmas krismes Święta Bożego Narodzenia  

present  prezent prezent  

sleigh slej sanki  

reindeer rejndir renifer  

elf elf elf  

Santa Claus santa clos Święty Mikołaj  

Easter ister Wielkanoc  

Easter Bunny  ister bani Zajączek Wielkanocny  

Easter eggs  ister egs pisanki  

friend frend przyjaciel  


