
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 trzeciej klasie, uczniowie powinni już umieć przeczytać ze zrozumieniem wszystkie 

poznane słowa i poprawnie je zapisywać. 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. Trzecioklasiści ćwiczą już samodzielnie 

czytanie krótkich tekstów oraz pisanie własnych na podstawie podanego wzoru (np. opis 

zwierzątka). Dlatego też zachęcam do czytania wraz z dzieckiem czytania ze zrozumieniem 

tych krótkich tekstów (zwykle znajdują się w ćwiczeniach). Nie należy skupiać się na tym czy 

dziecko dobrze wymawia, ale czy rozumie, to co czyta. Można je też poprosić o wymyślenie 

podobnych zdań. Na przykład w ramach tematu ubrania, uczniowie poznają zwrot: I’m 

wearing… (Jestem ubrany w…) Powinny więc rozumieć co oznacza I’m wearing a T-shirt 

and jeans oraz powiedzieć samemu np. I’m wearing a hat and trainers.  

 

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, 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, a następnie sprawdzić z listą czy są napisane 

bezbłędnie. Można też podyktować proste zdania. Na teście jest sprawdzana umiejętność 

słuchania ze zrozumieniem, czytania ze zrozumieniem i stopniowo samodzielnego pisania 

(np. uzupełnianie luk w zdaniach, dopisanie fragmentu zdania, pisanie według wzoru, 

tłumaczenie zdań z języka polskiego). 

 



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  jeśli 

dziecko je rozumie i potrafi ułożyć z nim zdanie. 

 

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.  

 

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 

 

SŁOWA I ZWROTY 
ORIENTACYJNA 

WYMOWA 
TŁUMACZENIE  

Hello helloł Cześć. Dzień dobry  

Goodbye! gudbaj Do widzenia!  

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

I’m… / My name is…  ajm…. / maj nejm is…  Nazywam się…  

How old are you? hał old ar ju Ile masz lat?  

I’m … years old. ajm … jers old Mam … lat.  

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  

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  

January dżenuari styczeń  

February februari luty  

March marcz marzec  

April ejpril kwiecień  

May mej maj  

June dżun czerwiec  

July dżulaj lipiec  



 

Domowa zabawa z językiem angielskim 

 

Nazwy miesięcy i wiek 

Poproś dziecko, aby powiedziało, jaki jest miesiąc. Niech także powie, w którym miesiącu są 

jego urodziny oraz ile ma lat. 

 

Kolory  

Zabawcie się w poszukiwanie dziesięciu kolorów w pokoju dziecka. Dziecko wskazuje 

palcem każdy odnaleziony nowy kolor i mówi jego nazwę. Następnie przygotowuje 

samoprzylepne karteczki z napisanymi kolorami i przykleja je do rzeczy o tym kolorze. 

 

Liczby  

Pisz palcem w powietrzu lub dla utrudnienia na plecach dziecka liczby od 1 do �0. Dziecko 

mówi, jaka to liczba, np.: one, three, twenty. Otwórz jego tornister i poproś o policzenie 

przedmiotów, które się w nim znajdują: książek, zeszytów, długopisów itp. 

 

Kategorie 

Wybierz z dzieckiem jedną z grup słówek: miesiące, kolory, liczby 1–20. Wybierz trzy 

słówka z danej kategorii i zapisz je na kartce, tak aby dziecko ich nie widziało. Poproś 

dziecko, aby zgadło, które słowa wybrałeś / wybrałaś. Następnie zamieńcie się rolami. 

Powtórzcie zabawę z pozostałymi kategoriami. 

August ogyst sierpień  

September september wrzesień  

October  oktołber październik  

November nowember listopad  

December disember grudzień  

When is your birthday? łen is jor be(r)θdej Kiedy są twoje urodziny?  

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  

spider spajder pająk  

grasshopper grashope(r) konik polny  

bird be(r)t ptak  

flower flałer kwiat  

rock rok skała  

leaf liif liść  



Rozdział 1 
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Gdzie jest moja zabawka?  

Weź zabawkę swojego dziecka i chowaj ją w różnych miejscach: na biurku, pod biurkiem, na 

krześle, pod krzesłem, w tornistrze. Dziecko otwiera oczy i szuka zabawki. Kiedy ją znajdzie, 

mówi, gdzie ona dokładnie się znajduje, np. It’s under the bed. (Jest pod łóżkiem). 

 

Zwierzęta domowe  

Na kartce powoli rysuj następujące zwierzęta: chomika, psa, ptaszka, konika polnego, żółwia, 

rybkę. Dziecko próbuje jak najszybciej zgadnąć, jakie zwierzę zamierzasz narysować.  

 

Karteczki – słóweczka 

Przygotuj karteczki ze słownictwem poznanym w tym rozdziale po polsku i odwróć je 

napisem do dołu. Dziecko losuje karteczkę i tłumaczy to słowo nazywając je po angielsku. 

Później zapisuje je również na osobnych karteczkach. Gotowe karteczki w dwóch językach 

można wykorzystywać do dalszych zabaw – np. dopasowywanie, szukanie błędnych par. 

SŁOWA I ZWROTY 
ORIENTACYJNA 

WYMOWA 
TŁUMACZENIE  

pen pen pióro  

ruler rule(r) linijka  

notebook nołtbuk zeszyt  

desk desk ławka szkolna  

chair cze(r) krzesło  

school bag skul bæg plecak  

in / on / under in / on / ander w / na / pod  

hamster hæmster chomik  

dog dog pies  

tortoise tortojs żółw lądowy  

bird be(r)d ptak  

fish fysz ryba  

front / back legs front / bæck legs przednie / tylne nogi  

wings łings skrzydła  

antennae æntena czułki owada  

head hed głowa  

true / false tru / fols prawda / fałsz  

Here’s my … hirs maj Oto mój / moja / moje ….  

What is it? łot iz it Co to jest?  

It’s a … its e … To jest …  

Where is it? łer iz it Gdzie to jest?  

What’s that noise? łots dat nojs Co to za hałas?  



Rozdział 2 
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Co to takiego?  

Zawiąż dziecku oczy, tak aby nic nie widziało i podawaj mu do rąk ubrania z powyższej listy. 

Dziecko próbuje dotykiem rozpoznać, co trzyma w dłoniach i nazywa je. Jeśli zgadnie, 

powiedz: Yes, jeśli nie zgadnie, powiedz: No. Pozwól zgadywać mu do trzech razy. 

 

SŁOWA I ZWROTY 
ORIENTACYJNA 

WYMOWA 
TŁUMACZENIE  

T-shirt tisze(r)t koszulka   

dress dres sukienka  

jeans dżins dżinsy  

socks soks skarpetki  

shoes szuus buty  

trainers trejners adidasy  

hat hæt kapelusz, czapka  

coat cołt płaszcz  

family fæmili rodzina  

mum mam mama  

dad dæd tata  

auntie ałnti ciocia  

uncle ankyl wujek  

cousin kazin kuzyn / kuzynka  

sister sister siostra  

brother brader brat  

me mi ja / mnie  

costumes kostjums kostiumy  

games gejms gry  

pumpkin lanterns pumpkin lenterns dyniowe lampiony  

parties pæ(r)tis przyjęcia  

witch łicz czarownica  

I’m wearing … ajm łering Jestem ubrany w ….  

He’s wearing …  his łering On jest ubrany w …  

She’s wearing … szis łering Ona jest ubrana w …  

What’s he / she wearing? łot is hi / shi łering W co on / ona jest ubrany/a?  

Don’t be silly! don’t bi sili Nie bądź niemądry!  

on his / her head on his / her hed na jego / jej głowie  

Where are you? łer ar ju Gdzie jesteś?  



W co oni są ubrani?  

Wykorzystaj kolorowe czasopismo i poproś dziecko, aby opisało, w co ubrane są 

poszczególne osoby na zdjęciach. Dziecko powinno zaczynać zdanie od She’s wearing …, 

opisując strój kobiety, a He’s wearing …, mówiąc o mężczyźnie. To bardzo ważne! Jeśli nie 

znacie nazwy jakiegoś ubrania, sprawdźcie w słowniku lub użyjcie polskiego słowa. 

Spróbujcie też zapisać niektóre zdania. 

 

Album rodzinny 

Pooglądajcie wspólnie zdjęcia rodzinne (mogą to być zdjęcia sprzed urodzenia dziecka). 

Dziecko odgaduje kto jest na zdjęciach nazywając członków rodziny po angielsku. Przy 

okazji może opisać co mają ubrane osoby na zdjęciach jak powyższej zabawie. 
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SŁOWA I ZWROTY 
ORIENTACYJNA 

WYMOWA 
TŁUMACZENIE  

whiskers łyskers wąsy (u zwierząt)  

teeth tiθ zęby  

tail tejl ogon  

body badi tułów  

tongue tang język  

ears iirs uszy  

eyes ajs oczy  

mouth małθ usta  

long long długi  

big big duży  

small smoll mały  

great grejt wspaniały / wielki  

tiger tajger tygrys  

gorilla gorilla goryl  

snake snejk wąż  

leopard lepe(r)d lampart  

whale łejl wieloryb  

lion lajon lew  

crocodile krokodajl krokodyl  

giraffe dżiraf żyrafa  

leaves lifs liście  

flowers flałers kwiaty  

plants plents rośliny  

fruit frut owoce  

insects insekts owady  

turtles te(r)tyls żółwie wodne  

jungle dżangyl dżungla  

sea sii morze  

grasslands graslands sawanna  

river riwer rzeka  

I’m … ajm  Jestem …  

I’ve got…  ajf got Mam …  

I haven’t got… aj hewent got Nie mam …  

I live in the … aj liw in de Żyję / Mieszkam w …  

I eat … aj iit Jem ….  
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Egzotyczne zwierzę  

Na kartce papieru napisz poznane części ciała zwierząt. Dodatkowo przygotuj trzy karteczki z 

określeniami long, big, small. Przygotuj kostkę do gry lub sześć złożonych karteczek z 

cyframi 1–6. Dziecko rzuca kostkę lub losuje karteczkę do każdej części ciała i zapisuje 

wylosowaną liczbę obok nazwy części ciała na kartce. Dodatkowo losuje 1 karteczkę z 

przymiotnikiem, np. ears – 4 – big. To samo powtarza przy wszystkich częściach ciała. 

Następnie dziecko rysuje to dziwne zwierzę. Kiedy rysunek jest skończony, poproś dziecko, 

aby powiedziało w imieniu tego zwierzęcia, jakie części ciała posiada oraz jakich one są 

rozmiarów, np. I’ve got three long tongues. Można również napisać te zdania. 

 

Czego mi brakuje?  

Przygotuj maleńkie kartoniki i zakryj nimi po jednej lub po dwie części ciała wybranego 

zwierzęcia w podręczniku lub dowolnej książce ze zwierzętami. Poproś dziecko, aby wcieliło 

się w dane zwierzę i smutnym głosem powiedziało, jakich części ciała mu brakuje (bo jest 

zasłonięta karteczką), np. I haven’t got a tail. Można również napisać te zdania. 

 

Gdzie żyję? 

Przygotujcie samoprzylepne karteczki i napiszcie na nich jungle, grasslands, sea, river. 

Otwórzcie dowolną książkę ze zwierzętami. Dziecko przykleja karteczki z napisem na 

wybrane dzikie zwierzęta zgodnie z tym gdzie żyją, mówiąc przy tym np.: I live in the jungle. 

 

Jakim zwierzęciem jesteś? 

Wybierz w sekrecie jedno z dzikich zwierząt. Udawaj, że jesteś tym zwierzęciem. Powiedz 

jedno zdanie o swoich kolorach, częściach ciała lub miejscu zamieszkania, używając 

następujących struktur: I’m (black and white). / I have got (four legs). / I haven’t  

got (whiskers). / I live in the (grasslands). Dziecko próbuje zgadnąć jeden raz, jakim 

zwierzęciem jesteś, np. You’re a (zebra). Jeśli nie zgadnie od razu, powiedz kolejne zdanie o 

tym samym zwierzęciu, a dziecko niech zgaduje ponownie. Kiedy odgadnie, jakie to zwierzę, 

zamieniacie się rolami. 
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SŁOWA I ZWROTY 
ORIENTACYJNA 

WYMOWA 
TŁUMACZENIE  

macaroni makaroni makaron rurki  

salad sæled sałatka  

fish fysz ryba  

sausages sosydżys kiełbaski  

chips czips frytki  

ice cream ajs krim lody  

orange juice orencz dżus sok pomarańczowy  

fruit frut owoce  

cereal sirial płatki zbożowe  

vegetables wedżetebyls warzywa  

bread bred chleb  

sugar szuger cukier  

sweets słiits słodycze  

milk milk mleko  

cheese cziis ser żółty  

chicken cziken kurczak  

eggs egs jajka  

food fud jedzenie  

plants plents rośliny  

animals ænimals zwierzęta  

grains grejns zboża  

plate plejt talerz  

knife najf nóż  

fork fork widelec  

spoon spun łyżka  

glass glas szklanka  

table tejbyl stół  

I like… aj lajk Lubię…  

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

I love … aj law Uwielbiam…  

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

Yes, I do. / No, I don’t. jes, aj du / noł aj dont Tak / Nie  

Can I have some more, 

please? 

ken aj hef sam mor pliis Czy mogę prosić o więcej/ 

o dokładkę? 

 

I’m (very) hungry! aj (weri) hangry Jestem (bardzi) głodny/a  

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

Narysuj na osobnych kartkach lub wytnij z kolorowych gazet obrazki z poznanym jedzeniem. 

Rozłóż obrazki na stole. Daj dziecku 30 sekund na przyjrzenie się im. Następnie poproś 

dziecko, aby zamknęło oczy. Pomieszaj obrazki i usuń jeden z nich. Dziecko otwiera oczy i 

zgaduje, który obrazek zniknął. Kiedy zgadnie, połóż obrazek ponownie na stole. Powtórz 

zabawę kilkakrotnie, usuwając różne obrazki, dla utrudnienia możesz usuwać po 2 lub 3 

naraz. 

 

Memory 

Wykorzystajcie obrazki z poprzedniej zabawy. Dodatkowo przygotujcie karteczki z nazwami 

po angielsku (takiej samej wielkości). Odwróćcie karteczki rysunkiem / słowem w dół. Na 

zmianę losujcie jeden kartonik z obrazkiem i jeden ze słowem. Dziecko mówi po angielsku, 

co znajduje się na obrazku i czyta słowo. Jeśli obrazek i słowo zgadzają się, osoba, która je 

wyciągnęła, zabiera je i losuje ponownie. Jeśli obrazek i słowo różnią się, osoba losująca 

odkłada je w to samo miejsce. Wygrywa osoba, która zgromadzi więcej kart (par słowno-

obrazkowych).   

 

Pobijanie rekordu  

Wykorzystaj kartoniki z poprzedniej gry. Podziel je osobno na słowa, osobno na obrazki. 

Powiedz: Start! i włącz stoper. Dziecko próbuje jak najszybciej dopasować słowa do 

obrazków. Sprawdźcie, ile czasu to zajęło. Powtórzcie zabawę trzy-cztery razy, sprawdzając, 

czy dziecku uda się pobić własny rekord czasowy. Gdy dziecko już opanuje tą zabawę, niech 

samodzielnie zapisuje słowa na osobnej kartce, aby poćwiczyć bezbłędne pisanie. Zawsze 

dokładnie sprawdzajcie pisownię. 

 

Lubię czy nie lubię?  

Wykorzystaj obrazki z jedzeniem przygotowane  do poprzednich zabaw. Dziecko wybiera 

obrazek, a ty musisz zgadnąć, czy lubi ono pokazane jedzenie, czy go nie lubi. Jeśli sądzisz, 

że lubi, uśmiechnij się na znak potwierdzenia. Jeśli sądzisz, że nie lubi, zrób kwaśną minę. 

Dziecko obserwuje twoją mimikę i potwierdza pełnym zdaniem, czy miałeś / miałaś rację, 

np.: Yes, I like ice cream / No, I don’t like macaroni. 

 

Pantomima – w restauracji  

Wyobraź sobie, że jesteś w restauracji za granicą, ale boli cię gardło i nie możesz mówić, 

więc dziecko musi mówić za ciebie. Chcesz zamówić potrawę wybraną spośród 

następujących: ryż, sok pomarańczowy, sałatka warzywna, kiełbaski, frytki, makaron, ryba, 

lody. Spróbuj pokazać dziecku, o jaką potrawę ci chodzi, np. bierz palcami wyimaginowane 

frytki do ust i udawaj, że je zjadasz. Dziecko próbuje przekazać twoje zamówienie fikcyjnej 

kelnerce (jej rolę może też odgrywać pluszowa zabawka lub dowolny członek rodziny), np. 

Can I have some chips, please? 



Rozdział 5 
 

 

SŁOWA I ZWROTY 
ORIENTACYJNA 

WYMOWA 
TŁUMACZENIE  

play football plej futbol grać w piłkę nożną  

play basketball plej basketbol grać w koszykówkę  

play tennis plej tenis grac w tenisa  

skateboard skejtbord jeździć na deskorolce  

ride a bike rajd e bajk jeździć na rowerze  

rollerblade rolerblejd jeździć na rolkach  

too tu także  

points pońts punkty  

end of time end of tajm koniec czasu  

serve a ball serw e bol serwować piłkę  

score goals skor gols strzelać gole  

shoot a basketball szut e basketbol rzucać do kosza  

drive a car drajw e kar prowadzić samochód  

tennis player tenis plejer tenisista  

footballer futboler piłkarz  

basketball player basketbol plejer koszykarz  

racing driver rejsing drajwer kierowca rajdowy  

bag beg torba  

I can … aj ken Potrafię …  

I can’t … aj kant Nie potrafię …  

You can … ju ken Potrafisz …  

You can’t … ju cant Nie potrafisz …  

Can you … ? ken ju Czy potrafisz …?  

Yes, I can. / No, I can’t jes aj ken / no aj kant Tak, potrafię. / Nie, nie 

potrafię. 

 

She can … szi ken  Ona potrafi …  

He can … hi ken  On potrafi …  

Now it’s my / your turn. nał its maj / jor tern Teraz moja / twoja kolej.  

Quick! Throw the ball! kłik troł de boll Szybko! Rzuć piłkę!   

Pass to me! pas tu mi Podaj do mnie!  

We’re winning the game. łir łining de gejm Wygrywamy grę.  

Shoot and score. szut end skor Strzelaj i zdobywaj punkty.  

Score some more. skor sam mor Zdobądź więcej punktów.  

Listen to the whistle! listyn to de łisyl Słuchaj gwizdka!  

We’re the winners! łir de łiners Jesteśmy zwycięzcami!  
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Pantomima – sporty  

Udawaj, że uprawiasz jakiś sport z powyższej listy. Poproś dziecko, aby zgadywało, jakie 

sporty pokazujesz. Możecie pokazywać na zmianę, mówiąc: Your turn (twoja kolej).  

 

Zabawa z monetą – Potrafię czy nie potrafię?  

Pokazuj dziecku po kolei sporty na obrazku w podręczniku. Przygotujcie monetę. Poproś 

dziecko, aby zademonstrowało, jak uprawia te sporty. Przed każdym pokazem rzućcie 

monetą: jeśli wypadnie reszka, oznacza to, że dziecko powinno pokazać doskonałe ruchy, 

jeśli wypadnie orzeł, dziecko powinno udać, że nie potrafi uprawiać tego sportu i pokazać, jak 

na przykład spada z deskorolki albo nie trafia w piłkę. Poproś, aby dziecko skomentowało 

każdy swój występ pełnym zdaniem, np. I can play basketball. I can’t skateboard. Dla 

zabawy czynności może też wykonywać rodzic, ale dziecko wypowiada zdania. 

 

Liczby  

Pisz palcem w powietrzu lub dla utrudnienia na plecach dziecka liczby od �0 do 50. Dziecko 

mówi, jaka to liczba, np. thirty, 

 

Dyktando 

Usiądźcie z dzieckiem plecami do siebie. Niech każde z was przygotuje kartkę papieru i 

długopis. Napisz sześć liczb od 20 do 50, np.: 32, 27, 46, 50, 43, 30. Po kolei dyktuj liczby, 

które dziecko zapisuje cyframi. Po skończonym dyktandzie, odwróćcie się do siebie i 

sprawdźcie, czy macie identyczne liczby w tej samej kolejności. Zagrajcie jeszcze raz, 

zamieniając się rolami. Po kilku ćwiczeniach, dla utrudnienia, zapisujcie liczby słownie. 
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SŁOWA I ZWROTY 
ORIENTACYJNA 

WYMOWA 
TŁUMACZENIE  

in the morning in de morning rano  

at …o’clock / at half past at ... o klok / at haf past o (pełnej) godzinie / o wpół 

do 

 

Poland połlend Polska  

England inglend Anglia  

garden garden ogród  

giant dżajent olbrzym  

I get up. aj get ap Wstaję  

I have a shower. aj hew szałer Biorę prysznic.  

I brush my teeth. aj brasz maj tiθ Myję zęby.  

I get dressed. aj get drest Ubieram się.  

I have breakfast. aj hew brekfest Jem śniadanie.  

I go to school. aj goł tu skul Idę do szkoły.  

Brush! brasz Szczotkuj!  

Stretch! strecz Przeciągnij się!  

Zip! zyp Zapnij zamek!  

Splash! splæsz Chlap!  

Munch! mancz Chrup!  

Run! ran Biegnij!  

breakfast time brekfest tajm pora na śniadanie  

lunchtime lancztajm pora na obiad  

dinnertime dinertajm pora na (obiado)kolację  

bedtime bedtajm czas spać  

What time is it? łots tajm iz it  Która godzina?  

It’s (6) o’clock. its (six) o klok Jest 6:00 (o’clock = zawsze 

pełna godzina  

 

It’s half past (7). its haf past (sewen) Jest wpół do 8.  

I eat sandwich / cereal. aj it sendwicz / sirial Jem kanapkę / płatki.  

I drink milk / orange juice. aj drink milk / orencz dżus Piję mleko / sok 

pomarańczowy. 

 

I go shopping. aj goł szoping Idę na zakupy.  

I have lunch / dinner. aj hew lancz / diner Jem obiad / (obiado)kolację  

I visit my grandma. aj wisit maj grandma Odwiedzam babcię.  

I go to bed. aj goł tu bed Idę spać.  

I tidy my room. aj tajdi maj rum Sprzątam swoj pokój.  

I meet my friends. aj mit maj frents Spotykam się z 

przyjaciółmi. 
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Pantomima – czynności poranne  

Udawaj, że wykonujesz następujące czynności poranne. Dziecko zgaduje, jakie czynności 

wykonujesz i je nazywa. Po wykorzystaniu wszystkich czynności, dziecko nie nazywa  

 

Która godzina?  

Wykorzystaj papierowy lub zwykły zegar ze wskazówkami. Ustawiaj wskazówki, tak aby 

wyznaczały pełne godziny i połówki godzin, a dziecko niech odczytuje głośno czas, np.: It’s 

four o’clock. It’s half past eight. 

 

Pora na śniadanie  

Wykorzystaj papierowy zegar z poprzedniej zabawy lub zwykły zegar ze wskazówkami i po 

kolei ustawiaj wskazówki na te godziny, o których twoje dziecko je śniadanie, obiad, kolację 

oraz kiedy idzie spać. Dziecko patrzy na zegar i mówi, jaka to pora dnia, np. It’s lunchtime! 

 

Dwa w jednym 

Połączcie 1 i 2 zabawę, tzn. ustaw zegar na wybraną godzinę i udawaj jakąś czynność z listy 

słów i zwrotów, np. ustawiasz zegar na 9:00 i udajesz, że idziesz spać. Dziecko mówi pełnym 

zdaniem: I go to bed at nine o’clock. Później możecie napisać te zdania i dodatkowe opatrzyć 

je rysunkami.  



Rozdział 7 

 

 

 

 

 

SŁOWA I ZWROTY 
ORIENTACYJNA 

WYMOWA 
TŁUMACZENIE  

beach biicz plaża  

mountains małtyns góry  

park park park  

swimming pool słiming pul basen  

country kantry wieś  

lake lejk jezioro  

summer camp samer kamp obóz letni  

sunglasses sanglasys okulary słoneczne  

towel tałel ręcznik  

sun hat san ht kapelusz plażowy  

sun cream san krim krem do opalania  

camera kamra aparat fotograficzny  

beach ball biicz bol piłka plażowa  

swimsuit słimsut kostium kąpielowy  

swimming trunks słiming tranks kąpielówki  

bag bæg torba  

the Alps de alps Alpy  

Europe jurop Europa  

the Amazon Rainforest de amazon rejnforest amazoński las deszczowy  

South America sałθ amerika Ameryka Południowa  

the Antarctic de antarktik Antarktyka  

the Sahara desert de sahara dezert Pustynia Sahara  

Africa afrika Afryka  

We swim. łi słim Pływamy.  

We play. łi plej Gramy.  

We walk. li łok Spacerujemy.  

We’re on holiday. łir on holidej Jesteśmy na wakacjach.  

It’s wet. its łet Jest mokro.  

It’s cold. its kold jest zimno.  

It’s warm. its łorm Jest ciepło.  

It’s dry. its draj Jest sucho.  

It’s hot. its hot jest gorąco.  
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Zabawa w oglądanie telewizji  

Posadź dziecko w fotelu i daj mu do ręki prawdziwego lub wyimaginowanego pilota 

telewizyjnego. Udawaj, że jesteś jednym z bohaterów różnych programów telewizyjnych. 

Nakierowując pilota na ciebie, dziecko włącza kolejny kanał. Naśladuj czynności typowe dla 

ludzi spędzających czas wolny w jednym z następujących miejsc: w parku (udawaj, że 

huśtasz się na huśtawce), na basenie (udawaj, że rzucasz piłkę), na wsi (udawaj, że 

spacerujesz, robisz wianek z kwiatków), nad jeziorem (udawaj, że wiosłujesz w łódce), w 

górach (udawaj, że się wspinasz) i na plaży (połóż się, udawaj, że smarujesz się kremem i 

opalasz). Dziecko musi odgadnąć i nazwać miejsce, w którym rozgrywa się akcja danego 

„programu”. Jeśli zgadnie prawidłowo, przełącza na kolejny kanał, a ty demonstrujesz nowe 

miejsce. 

 

Wieszamy pranie  

Z dowolnej gazety lub zwykłej kartki papieru wytnij kształty następujących przedmiotów: 

kapelusza przeciwsłonecznego, jednoczęściowego damskiego stroju kąpielowego, piłki 

plażowej, aparatu fotograficznego (prostokąt z wystającymi u góry przyciskami), okularów, 

ręcznika z frędzlami, butelki kremu do opalania. Znajdź linkę i spinacze do wieszania prania. 

Rozwieś linkę pomiędzy meblami i powieś na niej kształty wycięte z gazety. Dziecko nazywa 

przedmioty, a następnie odwraca się. Ty w tym czasie przewieś „pranie” i schowaj jeden 

przedmiot. Dziecko patrzy na linkę i zgaduje, którego przedmiotu brakuje.  

Można też pobawić się w tą zabawę w mniejszej skali i narysować na kartce A4 sznur do 

wieszania prania, a ubrania wyciąć z karteczek samoprzylepnych.  

 

Co mam w torbie plażowej?  

Wykorzystaj kształty przedmiotów wycięte z gazety w poprzedniej zabawie. Wybierz w 

sekrecie trzy kształty i schowaj je w nieprzezroczystej kopercie, która będzie udawać torbę 

plażową. Pozostałe kształty ukryj. Dziecko bierze kopertę i zgaduje, co ma w torbie plażowej, 

mówiąc pełnym zdaniem: I’ve got a camera. Dziecko mówi trzy zdania. Za każdy poprawnie 

odgadnięty przedmiot zyskuje punkt. Następnie wymień w kopercie wszystkie lub niektóre 

przedmioty i zagrajcie drugą rundę, sprawdzając, czy dziecku uda się zdobyć tyle samo lub 

więcej punktów niż poprzednio. 



Święta 

 

SŁOWA I ZWROTY 
ORIENTACYJNA 

WYMOWA 
TŁUMACZENIE  

Christmas krismes Święta Bożego Narodzenia  

CD player cidi plejer odtwarzacz CD  

kite kajt latawiec  

plane plejn samolot  

doll doll lalka  

ball boll piłka  

scooter skuter hulajnoga  

Christmas card krismes kærd  kartka świąteczna  

Christmas tree krismes trii choinka  

Christmas stocking krismes stoking skarpeta świąteczna  

star star gwiazda  

sack sak worek  

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

Father Christmas / Santa 

Claus 

fader krismes / santa klos Swięty Mikołaj  

What have you got in your 

sack? 

łot hew ju got in jor sak Co masz w swoim worku?  

Have you got …? hew ju got Czy masz …?  

Yes, I have. / No, I haven’t. jes, aj hew / noł aj 

heven’t 

Tak, mam. / Nie, nie mam.  

Pancake Day pankejk dej Dzień Naleśnika 

(odpowiednik tłustego 

czwartku, przypada we wtorek 

przed środą popielcową) 

 

flour flałe(r) mąka  

sugar szuger cukier  

butter batte(r) masło  

salt solt sól  

eggs egz jajka  

milk milk mleko  

bowl bołl miska  

pan pæn patelnia  

Mix. miks Zamieszaj.  

Add the mixture. ad de miksczer Dodaj ciasto.  

This is fun! dis is fan To świetna zabawa!  

Toss the pancake! tos de pankejk Podrzuć naleśnik!  

Now it’s ready. nał its redi Teraz jest gotowe.  
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Christmas 

Schowajcie do dużej przezroczystej reklamówki różne zabawki (z listy powyżej) i przybory 

szkolne dziecka. Dziecko niech udaje Świętego Mikołaja, a ty prosisz go o prezenty z jego 

„worka”. Mów: Can I have a … i nazwę przedmiotu, a dziecko odszukuje właściwy 

przedmiot w torbie, podaje ci go i mówi grubym głosem: Here you are, na co ty odpowiadasz: 

Thank you. Po kilku próbach zamieńcie się rolami. 

 

Pancake Day 

Naśladuj wykonywanie następujących czynności: wsypywanie mąki do miski, mieszanie, 

nakładanie masła na patelnię, wlewanie ciasta na patelnię, podrzucanie naleśnika. Poproś 

dziecko, aby zgadywało, jakie czynności pokazujesz. 

Jeśli masz możliwość, zrób z dzieckiem naleśniki po angielsku według przepisu podanego w 

piosence It’s Pancake Day. Niech dziecko najpierw zaśpiewa całą piosenkę, a potem razem 

recytujcie ją we fragmentach i wykonujcie czynności odpowiadające danym wersom. 

Możecie także wykonywać naleśniki według ilustrowanej instrukcji w ćwiczeniu 4. na s. 75 w 

Książce ucznia. 


