
SŁOWNICTWO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZA WRZESIEŃ 2020 

GRUPA STARSZA 

 

Kolory-powtórzenie: 

red -czerwony   yellow - żółty   orange - pomarańczowy 

green - zielony  blue -niebieski   pink - różowy  

brown – brązowy  purple - fioletowy  white - biały  

black – czarny   grey - szary 

Pogoda(powtórzenie): 

It's sunny – Jest słonecznie    It's rainy – Pada deszcz 

It's windy – Wieje wiatr   It's cloudy – Jest pochmurnie 

It's snowy – Pada śnieg   It's stormy – Jest burza 

It's hot – Jest gorąco    It's warm – Jest ciepło 

It's cold – Jest zimno 

Rozrywki w czasie wolnym i sport  

ride a bike – jeździć na rowerze    skateboard – jeździć na deskorolce 

rollerblade – jeździć na rolkach    swim – pływać 

skate – jeździć na łyżwach     watch TV – oglądać telewizję  

play football – grać w piłkę nożną    play tenis – grać w tenisa 

play basketball – grać w koszykówkę   play the guitar – grać na gitarze 

play the violin – grać na skrzypcach    read – czytać 

play the computer games – grać na komputerze 

Zasady obowiązujące w grupie: 

Raise your hand, if you want to speak. – Podnieś rękę, gdy chcesz coś powiedzieć. 

Make smart choices. – Dobrze wybieraj. 

Listen to your teacher. – Słuchaj nauczyciela. 

Follow the directions. – Postępuj zgodnie ze wskazówkami. 

Be always nice to everybody. – Bądź zawsze dla wszystkich miły. 



Zwroty:  

Hello, Cookie! - Witaj, Cookie 

Goodbye, Cookie! - Do widzenia, Cookie 

Nice to see you. - Miło cię widzieć. 

See you soon! - Do zobaczenia. 

What colour is it? - Jaki to kolor? 

What is it? - Co to jest? 

What time is it? Która godzina?  

How are you? - Jak się masz? 

Fine, thank you. - Dziękuję, dobrze. 

Come in, please! - Wejdź, proszę. 

Can you swim? – Umiesz pływać? 

 

PIOSENKI i RYMY: 

I can follow the rules, 

I can follow the rules, 

And we'll have a good day, 

When we follow the rules! 

 

I can listen to my teacher, 

Listen to my teacher 

Listen to my teacher 

And I follow the rules. 

 

I can follow the directions... 

I keep my hands to myself... 

I'm always nice to everybody... 

We’ll have more time to learn, and more time to play, and more time for fun stuff everyday. 



 

Can you swim? Can you swim?  

Yes, I can! Yes, I can? 

Can you skate? Can you skate?  

No, I can’t! No, I can’t! 

  



SŁOWNICTWO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZA WRZESIEŃ 2020 

GRUPA MŁODSZA 

 

Kolory: 

red -czerwony   yellow - żółty   orange - pomarańczowy 

green - zielony  blue -niebieski   pink - różowy  

purple - fioletowy  

Liczby:  

1 - one    2 - two    3 - three  

4 - four   5 - five    6 - six 

Zabawki: 

a ball - piłka  a doll - lalka  a car - samochód  a train - pociąg 

a plane - samolot a teddy - misio  blocks - klocki  a robot - robot 

Polecenia: 

sit down - usiądź  stand up - wstań   turn around - obkręć się 

jump up - podskocz  dance - tańcz    sleep - śpij   

wake up - obudź sie  clap your hands - zaklaszcz  stomp  - zatup  

run - biegaj 

Zwroty:  

Hello, Cookie! - Witaj, Cookie 

Goodbye, Cookie! - Do widzenia, Cookie 

What’s your name? Jak masz na imię? 

My name is…  - Nazywam się…. 

PIOSENKI: 

Rainbow song: 

Red and yellow, red and yellow, 

Orange, green and blue, orange, green and blue. 

Colours of the rainbow, colours of the rainbow 



Shine on you! Shine on you! 

 

'Listen to the numbers' 

'One, two, three, clap, clap, clap     3X 

Listen to the numbers!' 

 

Hello, hello! What’s your name? 

My name is … My name is …. 

Nice to meet you! 


