
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 drugiej klasie uczniowie powinni już umieć przeczytać ze zrozumieniem wszystkie 

poznane słowa i skupić uwagę na poprawnym ich zapisywaniu. Podkreślam tutaj, że niektóre 

dzieci mają w tym okresie duży problem ze zrozumieniem, że w języku angielskim inaczej się 

pisze niż mówi. Często zapisują wyrazy tak jak je słyszą, a jest to poważny błąd. Właściwą 

wymowę uczeń poznaje na lekcji, ale prawidłowe pisanie naprawdę warto jest poćwiczyć 

w domu. W tabelce podane są również podstawowe zwroty, powiązane z tematem zajęć. 

Dzieci przede wszystkim powinny je rozumieć ze słuchu oraz samodzielnie użyć we 

właściwej sytuacji na lekcji. Nie będą musiały ich zapisywać, ale czytanie ich ze 

zrozumieniem jest bardzo pomocne. Niektóre z tych zwrotów często pojawiają się na teście 

jako zadanie na ocenę celującą.  

 

Proszę jak najczęściej korzystać z pomocy tego słowniczka, szczególnie przed testem, który 

ma miejsce zawsze po zrealizowaniu całego rozdziału. Nie warto jednak czekać do ostatniego 

dnia, tylko systematycznie zachęcać dziecko do nauki. Jeśli dziecko było nieobecne na lekcji 

albo nie zdążyło przepisać notatki, poniższa lista z pewnością pozwoli Państwu uzupełnić 

braki. Można również przejrzeć zeszyt dziecka, bo być może któreś słowo zostało przepisane 

z błędem z tablicy. Przed testem polecam zrobić dziecku kartkówkę z wyrazów z danego 

rozdziału, tzn. podyktować słówka po polsku (bez zwrotów), a następnie sprawdzić z listą czy 

są napisane bezbłędnie. Najwięcej trudności sprawia uczniom pisanie słownie liczb, a jest 

umiejętność wykorzystywana przez cały okres nauki w szkole.  

 

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.  

 

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.  

 

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 więc , gdy 

dziecko rozumie dane wyrażenie i potrafi je przeczytać. 

 

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

z dzieckiem. 

 

 

Z poważaniem, 

Emilia Włoczyk 

nauczyciel języka angielskiego 
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Rozdział wstępny  

 

 

Domowa zabawa z językiem angielskim 

 

Pytanie o imię 

Zasłoń twarz wyciętym z czasopisma zdjęciem obcej osoby i wciel się w jej rolę. Poproś 

dziecko, aby zapytało tę osobę o imię, mówiąc: What’s your name? Wymyśl imię w 

odpowiedzi, np. I’m Ewa. 

 

Jaki dziś jest dzień tygodnia?  

Pomóż dziecku zrobić kalendarz na biurko z zapisanymi dniami tygodnia. Zachęć je, aby 

codziennie ustawiało właściwą stronę i mówiło, jaki jest dzień. Podobny kalendarz można też 

zrobić z pogodą. 

Uwaga! Do dni tygodnia powinno się często wracać, nie tylko w rozdziale wstępnym. 

SŁOWA I ZWROTY 
ORIENTACYJNA 

WYMOWA 
TŁUMACZENIE  

Hello helloł Cześć. Dzień dobry  

I’m fine. ajm fajn Dobrze. (odp na pytanie: 

Jak się masz?) 

 

What’s your name? łots jor nejm? Jak się nazywasz?  

I’m… / My name is…  Ajm…. / Maj nejm is…  Nazywam się…  

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?  

Monday mandej poniedziałek  

Tuesday tjusdej wtorek  

Wednesday wensdej środa  

Thursday θersdej  czwartek  

Friday frajdej piątek  

Saturday sate(r)dej sobota  

Sunday sandej niedziela  

What day is it today? łot dej is it tudej Jaki  dzień jest dzisiaj?  
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Domowa zabawa z językiem angielskim 

 

Dotykanie  

W tajemnicy włóż jeden z przyborów do nieprzezroczystej miękkiej torby. Dziecko dotyka go 

przez torbę i próbuje zgadnąć po kształcie, jaki to przedmiot. 

 

Liczby  

Pisz palcem w powietrzu (lub na plecach dziecka) liczby 1–10. Dziecko mówi, jaka to liczba. 

Przygotuj takie same karteczki i napisz liczby słownie i cyfrowo. Dziecko odwraca je 

napisem do spodu, miesza karteczki, a następnie dopasowuje do siebie napis i cyfrę.  

 

Pożyczanie  

Pożyczajcie od siebie prawdziwe przybory lub karty obrazkowe wycięte na lekcji.  

SŁOWA I ZWROTY 
ORIENTACYJNA 

WYMOWA 
TŁUMACZENIE  

pencil case pensil kejs piórnik  

pencil pensil ołówek  

crayons krejons kredki  

rubber rabber gumka  

scissors sizors nożyczki  

pencil sharpener pensil szarpner temperówka  

glue glu klej  

I’ve got… ajf got Mam…  

Can I borrow your…, 

please? 

ken aj boroł yor… pliis? Czy mogę pożyczyć 

twój/twoje…? 

 

Yes, of course.  jes, of kors Tak, oczywiście.  

No, sorry. noł, sorri Nie, przykro mi.  

Here you are. hir ju ar Proszę. (przy podawaniu)  

Thank you. θænk ju Dziękuję.  

one łan 1  

two tuu 2  

three θrii 3  

four fo(r) 4  

five fajf 5  

six siks 6  

seven sewen 7  

eight ejt 8  

nine najn 9  

ten ten 10  
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Domowa zabawa z językiem angielskim 

 

Pantomima  

Udawaj, że wykonujesz różne czynności, np. kopiesz piłkę. Dzieko zgaduje, co robisz, i 

nazywa tą czynność, np. Let’s play football. 

 

Polowanie na kolory 

Wybierz nazwy czterech kolorów i zapisz je po kryjo mu na samoprzylepnych karteczkach. 

Poproś dziecko, aby też napisało nazwy czterech kolorów. Wymieńcie się jednocześnie 

karteczkami, przeczytajcie słowa i jak najszybciej przyklejcie karteczki do przedmiotów 

danego koloru znajdujących się w pokoju. Wygrywa osoba, która pierwsza przyklei wszystkie 

swoje karteczki. 

SŁOWA I ZWROTY 
ORIENTACYJNA 

WYMOWA 
TŁUMACZENIE  

play football plej futbol grać w piłkę nożną  

play cards pley kards grać w karty  

play a computer game plej e kompjuter gejm grać w grę komputerową  

play a board game plej e bord gejm grać w grę planszową  

watch TV łocz tiwi oglądać telewizję  

listen to music lisyn tu mjuzik słuchać muzyki  

I want to… aj łont to Chcę …   

Me too. mi tu Ja też…  

Let’s play…/ listen / watch. lets plej / lisyn / łocz Zagrajmy/ Posluchajmy / 

Pooglądajmy (Let’s 

używamy aby wyrazić 

propozycję)  

 

Yes, great idea! jes, grejt ajdija Tak, świetny pomysł!   

No, not now. noł, not nał Nie, nie teraz.  

red red czerwony  

yellow jeloł zółty  

blue blu niebieski  

green griin zielony  

orange orencz pomarańczowy  

purple perpul fioletowy  

brown brałn brązowy  

pink pink różowy  

black blæk czarny  

white łajt biały  
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Domowa zabawa z językiem angielskim 

 

Memory 

Zagraj z dzieckiem obrazkami i napisami wyciętymi z książki – odwróćcie je i spróbujcie 

dopasować. Dla utrudnienia można grać na czas, np. ile obrazków dopasuje w 1 minutę. 

 

Sprawdzian dla rodzica 

Dziecko zasłania się książką i układa obrazki ze zwierzętami w dowolnej kolejności, zapisuje 

tą kolejność na kartce. Następnie, podaje obrazki rodzicowi i po angielsku dyktuje mu nazwy 

zwierząt. Rodzic układa obrazki zgodnie z usłyszaną kolejnością, może się celowo pomylić.  

SŁOWA I ZWROTY 
ORIENTACYJNA 

WYMOWA 
TŁUMACZENIE  

sheep sziip owca  

duck dak kaczka  

cow kał krowa  

hen hen kura  

horse hors koń  

cat kæt kot  

On the farm, there’s a …. on de farm ders e …  Na farmie jest….  

Where are you going? łer ar ju gołing Dokąd idziesz?  

I’m going to get a boat. ajm gołing to get e bołt Idę po łódkę.  

Can I come with you? ken aj kam wif ju Mogę iść z tobą?   

eleven ilewen 11  

twelve tłelf 12  

thirteen θertiin 13  

fourteen fortiin 14  

fifteen fiftiin 15  

sixteen sikstiin 16  

seventeen sewentiin 17  

eighteen ejtiin 18  

nineteen najntiin 19  

twenty tłenti 20  

river riwer rzeka  

boat bołt łódka  

moon mun księżyc  

stars stars gwiazdy  

sun san słońce  

planet planet planeta  

rocket raket rakieta  



Liczby 

Pisz palcem w powietrzu (lub na plecach dziecka) liczby 1–20. Dziecko mówi, jaka to liczba. 

Przygotuj karteczki takiej samej wielkości i napisz na nich liczby słownie i cyfrowo. Dziecko 

odwraca je napisem do spodu, miesza karteczki, a następnie dopasowuje do siebie napis i 

cyfrę.  

 

Szczęśliwa dwudziestka 

Licz na zmianę z dzieckiem od 1 do 20. Każdorazowo możecie powiedzieć jedną lub dwie 

liczby, np. Rodzic: One, two, Dziecko: three, Rodzic: four, Dziecko: five, six. Wygrywa 

osoba, której uda się powiedzieć twenty.  

 

Bieg po liczbę 

Dziecko jest u siebie w pokoju, a rodzic w innym pomieszczeniu. Napisz na kartce liczby od 

11 do 20 w różnej kolejności, ale nie pokazuj dziecku. Przygotuj dziecku kartkę, na której 

będzie pisało dyktowane liczby. Zabawa polega na tym, że dziecko musi pobiec do 

pomieszczenia, w którym jesteś i za każdym razem dostaje tylko 1 liczbę. Dziecko wraca do 

pokoju i zapisuje tą liczbę cyfrowo oraz słownie. Gdy to zrobi biegnie po kolejną liczbę. Po 

zdobyciu wszystkich liczb, przychodzi z kartką i sprawdzacie kolejność oraz poprawność 

zapisu. Rodzic może dyktować dziecku liczby po polsku lub po angielsku.  
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Domowa zabawa z językiem angielskim 

 

Pantomima – zgadywanka „Gdzie jestem?”  

Udawaj, że wykonujesz różne czynności. Dziecko zgaduje, gdzie jesteś, np.: udawaj, że 

kopiesz ziemię – dziecko mówi: In the garden (w ogrodzie) itd. 

 

Rodzinny album – przez dziurkę od klucza  

Oglądajcie rodzinny album ze zdjęciami. Dziecko nazywa członków rodziny na zdjęciach, 

np.: This is my dad (To jest mój tata), This is my brother (To jest mój brat). Dla utrudnienia 

przygotuj kartkę z niewielkim otworem i przykryj zdjęcie, tak by było widać tylko jego 

fragment. Dziecko zgaduje, kto jest na zdjęciu. 

 

SŁOWA I ZWROTY 
ORIENTACYJNA 

WYMOWA 
TŁUMACZENIE  

kitchen kiczyn kuchnia  

living room liwing rum pokój dzienny, salon  

bedroom bedrum sypialnia  

bathroom baθrum łazienka  

garden garden ogród  

garage gærydż garaż  

old house old hałs stary dom  

Let’s go to the ….  lec goł tu di  Chodźmy do ….  

Where’s Felix? łers filiks Gdzie jest Feliks?  

I don’t know. aj dont noł Nie wiem.  

Is Felix in the … is filiks in de Czy Feliks jest w …  

mum mam mama  

dad dæd tata  

sister  sister siostra  

brother brader brat  

grandma grandma babcia  

grandpa grandpa dziadek  

I love you aj law ju Kocham cię / was  

dog dog pies  

rabbit rabit królik  

guinea pig gini pig świnka morska  

turtle te(r)tyl żółw wodny  

hamster hæmste(r) chomik  

vegetable wedżetebyls warzywa  

meat mit mięso  



Szukanie liczb 

Napisz na samoprzylepnych kartkach liczby od 1 do 20 i przyklej je w różnych miejscach w 

mieszkaniu. Dziecko mając przy sobie coś do pisania chodzi po domu i szuka ukrytych liczb. 

Zapisuje liczby słownie i miejsce gdzie je znalazł np. eleven – bathroom, fifteen – kitchen.  

 

Gdzie jest Feliks? 

Przygotujcie karty obrazkowe z pomieszczeniami w domu i kotem Feliksem, wycięte 

uprzednio z podręcznika. Dziecko rozkłada karty przed sobą, odgradza je od ciebie książką i 

w jednym z pomieszczeń „chowa” kota Feliksa (wkłada go pod obrazek z pomieszczeniem). 

Dziecko pyta: Where’s Felix. Twoim zadaniem jest odgadnąć, gdzie jest Feliks. Zadawaj 

pytania typu: Is Felix in the … (kitchen)? (Czy Feliks jest w … (kuchni)?) Następnie zamień 

się z dzieckiem rolami. 
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Domowa zabawa z językiem angielskim 

 

Dziwny stwór  

Razem z dzieckiem narysujcie lub wyklejcie z wycinków z gazet potwora. Wykorzystajcie 

części ciała różnych znanych dziecku zwierząt. Następnie dziecko nazywa części ciała 

potwora i mówi, od jakiego zwierzęcia zostały „pożyczone”, np.: head – a cat (głowa – kot). 

Po przyklejeniu wszystkiego na kartkę, dziecko podpisuje części ciała po angielsku. 

 

Pantomima „Oj, boli mnie, boli”  

Udawaj, że coś cię boli. Dziecko zgaduje i nazywa dolegliwość, np.: headache (ból głowy). 

 

U doktora 

Odegrajcie wizytę u lekarza. Najpierw dziecko odgrywa rolę pacjenta, a rodzic – lekarza. 

Pacjent skarży się na jakąś dolegliwość. Doktor pyta: What’s the matter? Pacjent: I‘ve got a 

tummy ache. Doktor: Oh dear. Następnie zamieńcie się rolami. 

SŁOWA I ZWROTY 
ORIENTACYJNA 

WYMOWA 
TŁUMACZENIE  

head hed głowa  

ear iir ucho  

tooth tuθ ząb  

neck nek szyja  

tummy tami brzuch   

back bæk plecy  

This is my ….  dis is maj …  To jest mój/moja  

What’s the matter? łoc de mæter Co ci dolega?  

I’ve got … (+ ból)  

np. I’ve got a headache  

ajf gat Boli mnie głowa. 

(dosłownie Mam ból głowy) 

 

headache hedejk ból głowy  

toothache tuθache ból zęba  

tummy ache tami ejk ból brzucha  

earache iirejk ból ucha  

neck ache nek ejk ból szyji  

backache bækejk ból pleców  

Oh dear! oł diir Ojej!  

eye aj oko  

mouth mauθ usta  

leg leg noga  

arm arm ręka  

fingers fingers palce u rąk  

toes tołs palce u stóp  
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Domowa zabawa z językiem angielskim 

 

Co się zmieniło?  

Wykorzystajcie karty obrazkowe z jedzeniem. Ułóżcie je na stole w jednym rzędzie. Poproś 

dziecko, by zapamiętało kolejność obrazków i na chwilę zamknęło oczy lub odwróciło głowę. 

Przełóż jedną kartę w inne miejsce. Następnie dziecko odgaduje, co się zmieniło, układa karty 

we właściwym porządku i po kolei nazywa jedzenie na obrazkach.  

 

Co dziś na obiad? 

Wykorzystajcie karty obrazkowe z jedzeniem. Dziecko rozkłada karty przed sobą. Zadawaj 

pytania: What’s for breakfast/lunch/dinner? (Co jest na śniadanie/obiad/kolację?). Dziecko 

odpowiada, np.: cereal (płatki zbożowe) i wskazuje na właściwy obrazek. Powiedz: I like 

cereal  Lubię płatki zbożowe i poproś, by dziecko cię poczęstowało: Can I have some,please? 

Dziecko odpowiada: Yes i podaje właściwy obrazek. Powiedz: Thank you. Następnie 

zamieńcie się rolami. Można się w ten sposób pobawić przy prawdziwych posiłkach używając 

języka polskiego odnośnie nieznanych potraw, np. Can I have some ziemniaki, please? 

 

SŁOWA I ZWROTY 
ORIENTACYJNA 

WYMOWA 
TŁUMACZENIE  

toast tołst tost  

cereal sirial płatki zbożowe  

pizza picca pizza  

ice cream ajs krim lody  

bread bred chleb  

soup sup zupa  

I like …. aj lajk Lubię…  

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

You’re my best friend! yor maj best frend Jesteś moim najlepszym 

przyjacielem! 

 

breakfast brekfest śniadanie  

lunch lancz obiad   

dinner diner kolacja  

What’s for breakfast? łots for brekfest Co jest na śniadanie?  

Can I have some, please? ken aj hef sam plis? Czy mogę się poczęstować?  

eat it jeść  

princess  prinses księżniczka  

prince prins książę  

frog frog żaba  

tadpole tædpołl kijanka  

pond pond staw  

palace palas pałac  



Szybkie pisanie 

Zasłoń wszystkie obrazki pustymi karteczkami, wybierz jeden i bardzo powoli odsłaniaj. 

Dziecko odgaduje potrawę i zapisuje jej nazwę, tak aby zdążyć napisać wyraz przed 

odsłonięciem całego rysunku. Sprawdźcie pisownię. 

 

Kolorowe cyferki  

Poproś dziecko, by różnymi kolorami kredek na‑ pisało cyfry 1–20. Następnie wskazuj 

poszczególne cyfry, a dziecko niech mówi, jakiego są koloru, np. Number three is yellow. 

Number eleven is green itp. Możesz sprawdzać odpowiedzi dziecka z listą słów na początku 

rozdziałów 2. (kolory) oraz rozdziałów 1 i 3. (liczby). 



Święta 

 

 

Domowa zabawa z językiem angielskim 

 

Halloween 

Pantomima – udawajcie na zmianę rzeczy związane z Halloween (czarownica, kapelusz, 

dynia, nietoperz itp). Osoba odgadująca nazywa tą rzecz i mówi czy jest duża czy mała, np.: 

small witch, big cat.  

 

Christmas 

Narysuj szkic choinki. Poproś dziecko, by ją udekorowało. Możecie dorysowywać albo 

przyklejać wycięte z kolorowego papieru ozdoby choinkowe. Następnie dziecko nazywa 

ozdoby choinkowe. Nazywajcie ozdoby choinkowe również podczas ubierania prawdziwej 

choinki. 

 

Easter 

Pokoloruj wspólnie z dzieckiem prawdziwe lub wycięte z papieru pisanki. Możecie 

narysować na nich zajączka lub kurczaczka wielkanocnego. Poproś dziecko, aby powiedziało 

nazwy kolorów, którymi pokolorowało pisanki. 

SŁOWA I ZWROTY 
ORIENTACYJNA 

WYMOWA 
TŁUMACZENIE  

Halloween hælołin Halloween  

witch łicz czarownica  

bat bæt nietoperz  

house hałs dom  

hat hæt kapelusz  

cat kæt kot  

big big duży  

small smol mały  

Christmas krismes Święta Bożego Narodzenia  

Christmas tree krismes tri choinka  

Christmas card krismes ka(r)rd karta świąteczna  

ball boll bombka  

star sta(r) gwiazda  

present prezent prezent  

bell bell dzwonek  

Easter ister Wielkanoc  

Easter Bunny ister bani Zajączek Wielkanocny  

Easter egg ister eg pisanki  

Easter chick ister czik Kurczaczek Wielkanocny  


