
 

 

 

 

 

 

 
ACTIONS AND DAILY ROUTINES – uczymy się różnych czynności po angielsku: 

stand up – wstawać (stend ap) 

sit down – siadać (sit dałn) 

clap your hands – klaskać w ręce (klap jor hends) 

stamp your feet – tupać stopami (stemp jor fit) 

jump – skakać (dżamp) 

eat – jeść (it) 

drink – pić (dżrink) 

wash – myć (łosz) 

comb – czesać (komb) 

sing – śpiewać (sing) 

dance – tańczyć (dens) 

walk – chodzić (łok) 

run – biegać (ran) 

turn around – kręcić się (turn erałnd)  

listen – słuchać (lysyn) 

talk – rozmawiać (tok) 

paint – malować (pejnt) 

play – bawić się, grać (plej) 

get dress – ubierać się (get dżres) 

sleep – spać (slip) 

cook – gotować (kuk) 

read – czytać (rid) 

watch – oglądać (łocz) 

 

ZWROTY: 

I can sing/dance/… - Potrafię śpiewać/tańczyć/… 

I can’t read/swim/… - Nie potrafię czytać/pływać/… 

Let’s sing a song – Zaśpiewajmy piosenkę 

 

FAIRY TALES – poznajemy słowa związane z teatrem i bajkami, słuchamy 

wybranych bajek po angielsku („Snow White and the Seven Dwarfs” oraz „Jack and 

the Beanstalk”, bajki można włączyć dziecku po angielsku, dostępne pod linkami: 
https://www.youtube.com/watch?v=o8ZvTerQzfk, 

https://www.youtube.com/watch?v=Sg0Bf2VAvlk): 

theatre – teatr (fijater) 

stage – scena (stejdż) 

actors – aktorzy (aktors) 

audience – publiczność (ałdiens) 

costumes – kostiumy (kostjums) 

puppet – pacynka (papet) 

prince – książę (prins) 

princess – księżniczka (princes) 

queen – królowa (kłin) 



king – król (king) 

fairy – wróżka (fejri) 

wizard – czarodziej (łizard) 

witch – wiedźma (łicz) 

 

ZWROTY: 

Once upon a time - Pewnego razu 

The end - Koniec 

They lived happily ever after – Żyli długo i szczęśliwie 

 

 

 

 

 

 

 
Wszystkie poniższe piosenki są dostępne na stronie YouTube, na kanale Super Simple Songs. 

Pod tytułami piosenek podane są linki do teledysków. 

 
“This is the way” 

(https://www.youtube.com/watch?v=4XLQpRI_wOQ ) 
 

This is the way we wash our face, 

wash our face, wash our face. 

This is the way we wash our face. 

Early in the morning. 

Wash wash wash 

Wash wash wash. 

 

This is the way we comb our hair, 

comb our hair, comb our hair. 

This is the way we comb our hair. 

Early in the morning. 

Comb comb comb 

Comb comb comb. 

 

This is the way we brush our teeth, 

brush our teeth, brush our teeth. 

This is the way we brush our teeth. 

Early in the morning. 

Brush brush brush 

Brush brush brush. 

 

This is the way we get dressed, 

get dressed, get dressed. 

This is the way we get dressed. 

Early in the morning. 

 

This is the way we go to school, 

go to school, go to school. 

This is the way we go to school. 

Early in the morning. 

 

 

 

„Hello Hello! Can You Clap Your Hands?” 
(https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M) 

 

Hello, hello. 

Can you clap your hands? 

Hello, hello. 

Can you clap your hands? 

Can you stretch up high? 

Can you touch your toes? 

Can you turn around? 

Can you say, "Hello"? 

 

Hello, hello. 

Can you stamp your feet? 

Hello, hello. 

Can you stamp your feet? 

Can you stretch up high? 

Can you touch your toes? 

Can you turn around? 

Can you say, "Hello"? 

 

Hello, hello. 

Can you clap your hands? 

Hello, hello. 

Can you stamp your feet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


