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Ty jesteś najlepszym nauczycielem angielskiego  
dla Swojego dziecka. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Wstęp 
 
Cześć, Dzień Dobry, Witajcie 
Z tej strony Darek z Enlinado. Tak właśnie przedstawiam się w swoich 
projektach. Jestem entuzjastą języka angielskiego, który nauczył się 
tego języka “na własną rękę”. W tej serii, czyli Enlinado Kids, 
chciałbym Was zachęcić do wspólnej nauki angielskiego i pokazać 
kilka rozwiązań, które sam stosuję ze swoją 2 letnią córeczką, a które 
działają wręcz niesamowicie. Rozwiązania te stosują także moi 
znajomi, którzy bawią się (dosłownie) angielskim ze swoimi 
maluchami. 
 
Niech będzie to nauka międzypokoleniowa, z Twoimi dziećmi, 
wnukami, siostrzeńcami - niezależnie od tego czy mają 2 czy 12 lat. 
 
Nie ważne czy znasz angielski, czy kompletnie nie, wierzę że to 
rozwiązanie pomoże Wam wspólnie opanować podstawy tego języka 
i zachęci Was do dalszej przygody. 
 
Zapraszam także na moje media społecznościowe, Facebook i 
Youtube, gdzie znajdziecie mnie pod nazwą Enlinado. 
 
Kilka ważnych zasad i uwag, które chciałbym Wam przekazać już na 
samym początku. 
 

1. Chwal dziecko, naucz się takich słów i zwrotów jak great, 
fantastic, amazing i podkreślaj je z zachwytem. 

2. Podopieczny może początkowo niechętnie uczyć się 
angielskiego, dlatego przedstaw mu to jako zabawę, jako coś 
tylko dla  Was, coś dającego dużo frajdy.  

3. Staraj się na tyle na ile potrafisz mówić do dziecka po 
angielsku. Unikaj  języka polskiego. Jeśli bierzesz jakąś rzecz, 
to wypowiadaj zdanie związane z tą rzeczą po angielsku. 

 



4. Staraj się imitować poprawną wymowę, ale nie musisz tego 
robić za wszelką cenę. 

5. Przed każdym ćwiczeniem przekaż dziecku nowy 
zwrot/słownictwo wraz z tłumaczeniem aby rozumiało zabawę 
i mogło czerpać z niej przyjemność. 

6. Po każdej zabawie pamiętaj o nagrodzie - odznacz dziecko 
aby miało motywację do wykonywania kolejnych ćwiczeń. 

7. Nie zmuszaj dziecka do nauki na siłę. Jeśli nie ma dnia, 
uszanuj to. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. Body parts 
 

Dla rodzica 
W dzisiejszej zabawie nauczymy się kilku podstawowych części 
ciała. Tę zabawę lubią nawet najmłodsze dzieciaki, nawet 
poniżej 2 roku życia. Przedstawię kilka propozycji słów 
określających części ciała, natomiast Ciebie zachęcam do 
poszerzenia tej wiedzy na własną hand, czyli rękę. 
 
Znacie już określenie: “to jest”, znacie też słowo mój i Twój. Można to 
dziś rozwinąć właśnie o części ciała. 
 
Na początek używamy samych słów wskazując przy tym na część 
ciała. 
Head - głowa, hair - włosy, hand - ręka, belly - brzuszek, leg - noga, 
teeth - zęby, tooth - ząb, eyes - oczy, ears - uszy itd. 
 
Następnie dodajemy do tego słowa mój i twój: my hair, your teeth itd. 
 
Gwiazdka* This is użyjemy do określenia jednej rzeczy, na przykład 
this is my head, this is my hand. Natomiast do wielu rzeczy użyjemy 
liczby mnogiej powiemy these are czyli to są i do rzeczownika 
dodajemy końcówkę s: these are my fingers, these are your eyes, 
these are your feet. 
 
Wyjątki: foot - stopa, feet - stopy, tooth - ząb, teeth - zęby 
 
Przykładowe zdania: 
This is your nose 
This is my face 
These are my fingers 
This is your belly 
This is my mouth 
 



This is my ear 
These are my ears 
This is my hair 
This is my hand 
These are your hands 
This is my nose 
This is my elbow 
This is your knee 
 
Pytania: 
Where is your hand? 
Where are your hands? 
Where is your nose? 
Where are your feet? 
 
 
Ćwiczenia 
Zabawa w zgadywania części ciała.  
Na początek przekaż dziecku tłumaczenie max. 6 częście ciała. 
Poproś dziecko aby powtarzało razem z Tobą, np.: 
This is my head - To jest moja głowa 
This is my hand - To jest moja dłoń 
This is your arm - To jest twoja ręka 
Thi is my leg - To jest moja noga 
This is your face - To jest twoja twarz 
This is my nose - To jest mój nos 
This is my elbow - To jest mój łokieć 
 
Następnie przekaż dziecku, że Ty będziesz zadawać pytania o części 
ciała, a dziecko ma je pokazywać i powiedzieć po angielsku: 
 
Ty pytasz: Where is your head? 
Dziecko odpowiada: this is my head (i pokazuje na głowę) 
 
 



Where is your arm? Gdzie jest Twoja ręka? 
Dziecko odpowiada: this is my arm 
 
(Możesz też zapytać podchwytliwie: Where is MY head?) 
  
Powtórz ćwiczenie z każdą znaną Wam częścią ciała.  
 
***W przyszłości ćwiczenie możesz rozwijać o kolejne części ciała.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. This is… What is this? - to jest… Co to jest? 
 
Dla rodzica 
W dzisiejszej lekcji nauczymy się słów i zwrotów takich jak: to jest, to 
nie jest, czy to jest, a także nauczymy się dwóch prostych słówek: mój 
i twój. Powiem Ci też czym są tzw. rodzajniki nieokreślone, żeby łatwo 
można było przekazać je Twojemu dziecku. 
 
 
OPIS i przykłady: 
UWAGA: moja wymowa tych zwrotów może wydawać Ci się 
trudna. Nie musisz imitować tej wymowy za wszelką cenę, ale 
staraj się na tyle, na ile potrafisz.  
Zwrot “this is” oznacza po prostu to jest. Użyjemy go do wskazywania 
przedmiotów, części ciała, a także osób. 
 
“What is this?” to pytanie, które oznacza “co to jest?”. Możemy 
wskazać palcem na przedmiot, po czym powiedzieć ten zwrot. 
 
UWAGA: na początku ogranicz naukę do rzeczy, które Cię otaczają i 
do części ciała. Nie wprowadzaj zbyt wielu słów. Niech to będzie 
maksymalnie 5 nowych słów na jedną sesję. 
 
 
GWIAZDKA* 
This is not - to nie jest 
Is this …… ? - czy to jest? Na przykład: is this your nose? 
 
my - coś mojego 
your - coś twojego 
 
A gdy będziemy pytać o jakąś rzecz i chcemy brzmieć poprawnie, 
warto dodać tzw. rodzajniki. Przed rzeczownikami w języku 

 



angielskim występują takie “tajemnicze słowa”: a lub an. Na przykład 
widzisz obrazek samochodu i jest podpisany “a car”. Czy to a jest 
konieczne? Otóż tak - warto tego używać. 
Są to rodzajniki nieokreślone. Oznacza to, że przedmiot o którym 
mówimy, jest “jakimś” przedmiotem. To jest jakiś, bliżej nieokreślony 
dla nas przedmiot, nie ma żadnych konkretnych cech. 
 
Popatrz: my book - moja książka 
a book - jakaś książka 
 
Gdy widzimy jakąś książkę, nie znamy jej, nie wiemy kto ją napisał, 
pokazujemy na nią i mówimy: this is a book 
Gdy jest to moja książka, którą czytam, którą kupiłem, powiem: this is 
my book. 
 
This is your book - to jest Twoja książka. 
 
Jeszcze raz: 
What is this? 
 
This is a toy 
This is a computer 
This is a house 
This is a book 
 
This is my house 
This is not my house 
This is your shoe 
This is my shoe 
This is not your shoe 
This is not your house 
 
 
 

 



Ćwiczenia 
Przygotuj 6 przedmiotów: długopis, miśka, piłkę, samochodzik, 
łyżeczkę,  szklankę. 
 
Ułóż przedmioty przed dzieckiem i przekaż dziecku aby powtarzało po 
Tobie całe zdania: 
 
Bierzesz długopis 
Ty mówisz po angielsku: This is a pen 
Dziecko powtarza: This is a pen 
 
Podnosisz misia, możesz zrobić nim jakiś zabawny gest, powiedzieć 
zdanie zmienionym głosem 
Ty mówisz po angielsku: This is a Teddy bear 
Dziecko powtarza: This is a Teddy bear 
 
Bierzesz piłkę, podrzucasz ją z zachwytem 
Ty mówisz po angielsku: This is a ball 
Dziecko powtarza: This is a ball 
 
Bierzesz samochód, możesz naśladować jego silnik 
Ty mówisz po angielsku: This is a car 
Dziecko powtarza: This is a car 
 
Podnosisz łyżkę, możesz pokazać, że jesz coś smacznego 
Ty mówisz po angielsku: This is a spoon 
Dziecko powtarza: This is a spoon 
 
Bierzesz szklankę, możesz napić się łyk wody czy napoju, 
zademonstrować jakie to smaczne 
Ty mówisz po angielsku: This is a glass 
Dziecko powtarza: This is a glass 
 
 

 



3. I have (got)  
 
Dla rodzica 
Słowo have w angielskim jest ciekawym i elastycznym słowem. 
Najczęściej jest tłumaczone jako mieć coś - posiadać, ale w 
innym zestawieniu tworzy też znaczenie - musieć (na przykład 
musieć coś zrobić). 
 
Można powiedzieć I have + jakaś rzecz, zwierzę, lub coś 
fizycznego czy też nie fizycznego: I have an idea - mam pomysł, 
ale w kwestii posiadania rzeczy fizycznych, można dodać do 
naszego have słowo “got”. Będzie to bardziej formalna wersja. 
 
I have got + rzeczownik - oznacza mam, posiadam coś 
 
I have got a toy - mam zabawkę 
I have got a new car - mam nowy samochód 
I have got shoes - mam buty 
You have got a hat - masz czapkę 
You have got a ring - masz pierścionek 
 
Z gwiazdką* 
Na wyższych poziomach angielskiego, możecie też zadawać 
pytania. Pytanie czy ty masz wygląda następująco: 
Do you have? 
Do you have a car? - czy masz samochód? 
Do you have a new toy? - czy masz nową zabawkę? 
Do you have a phone? - czy masz telefon? 
 
 

 



Ćwiczenia 
Dziś poproś dziecko, aby wybrało 5 jego ulubionych zabawek i 
przykryje je kocem w taki sposób, abyś Ty jako rodzic nie widział co 
wybrało dziecko.  
Usiądźcie i pobawcie się w zgadywanie.  
Zadawaj dziecku pytania: 
Do you have a car / teddy bear / phone… (nowe 
słownictwo/tłumaczenia zabawek, których nie znacie znaczenia 
sprawdźcie w translatorze)  
Poproś dziecko żeby odpowiadało: 
I don’t have a car / teddy bear / phone - jeśli nie ma takiej zabawki 
I have a car / teddy bear / phone - jeśli wybrał tę zabawkę.  
 
***W przyszłości możesz rozwijać tę zabawę o inne rzeczy a także 
zamieniać się rolami z dzieckiem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. I like (rzeczowniki)  
 

Dla rodzica 
Zwrot I like oznacza po prostu ja lubię. Wystarczy powiedzieć 
po tym zwrocie rzeczownik i mamy pełne zdanie. 
 
I like candies 
I like apples 
I like my toys 
 
Zaś pytanie czy Ty lubisz, to: do you like? 
 
Do you like me? 
Do you like candies? 
Do you like music? 
Do you like cartoons? 
 
Można też odpowiedzieć, że się czegoś nie lubi: I don’t like 
I don’t like candies 
I don’t like tea 
I don’t like milk 
 
 
Ćwiczenia 
Dziś pobawimy się w pytania i odpowiedzi.  
Przygotuj 10 rzeczy, które dziecko lubi - mogą być to zabawki, owoce, 
produkty spożywcze. 
 
Usiądź naprzeciwko dziecka i połóż zabawki pomiędzy wami. Przekaż 
dziecku tłumaczenie zdań: 
I like … - Ja lubię … 

 



Do you like ...? - Czy Ty lubisz ...?  
I don/t like … - Ja nie lubię . 
 
Z przygotowanych zabawek wybierz np.: jabłko i zapytaj dziecka: 
Do you like apples?  
Dziecko odpowiada: I like apples lub I don’t like apples jeśli tego nie 
lubi.  
Powtórz ćwiczenie z pozostałymi rzeczami.  
Możecie także zamienić się rolami - to dziecko może losować rzecz i 
pytać Ciebie: Do you like juice?  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5. Take  
 
Dla rodzica 
Czasownik take oznacza coś brać lub zabierać. 
 
Tworząc zdanie z take, możemy powiedzieć po prostu: 
Take + the / your / my + rzeczownik, co będzie wskazywało, że 
wydajemy polecenie wzięcia czegoś. 
 
Na przykład dziecko wychodzi do szkoły: 
Take your books - weź swoje książki 
Take your sandwiches - weź swoje kanapki 
Inne: 
Take your toy - weź swoją zabawkę 
Lub też konkretną zabawkę 
Take the teddy bear - weź misia 
Take the ball - weź piłkę 
 
Don’t take the - nie bierz 
Don’t take the glass - nie bierz szklanki 
Don’t take my phone 
 
 
Ćwiczenia 
Przygotuj kilka zabawek, ubrań, przedmiotów codziennego użytku i 
połóż na podłodze w różnych częściach pokoju. Przygotuj też torbę 
na zakupy. Upewnij się, że poznaliście wszystkie słowa, które będą 
tutaj wymieniane. 
Przekaż dziecku tłumaczenie zwrotu:  
take… / take the ball, - weź … / weź tę piłkę.  
Teraz razem z dzieckiem wejdź do “sklepu” i  przekazuj mu polecenia:  

 



Take the teddy bear - weź misia 
Take the apple - weź (to) jabłko 
Take the … 
 
W drugiej części zabawy zamień się roalami z dzieckiem i 
poproś, aby to dziecko wydawało Tobie polecenia co masz 
wziąć do torby na zakupy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6. Big and small 
 

Dla rodzica 
Jest wiele słów na określenie, że coś jest duże i małe, jednak 
jednymi z najpopularniejszych przymiotników w tym przypadku 
będą big and small. Big oznacza coś wielkiego, zaś small coś 
małego. Jednak mimo wszystko, zachęcam Was do poznania 
innych słów określających rozmiary i kształty, takich jak: round - 
okrągły, flat - płaski, square - kwadratowy, huge - ogromny, tiny 
- malutki, average - średni. 
 
The doll is small 
The teddy bear is big 
My car is big 
My house is small 
 
Pytanie: 
Is it small? - czy to jest małe? 
Is it big? - czy to jest duże / wielkie? 
 
O ludziach powiemy że są tall i short 
This boy is short 
My mum is tall 
 
Huge, large, enormous 
Little, tiny 
 
 
Ćwiczenia 
Zabawę w “duże i małe” możesz przeprowadzić w domu lub na 
zewnątrz. To dobry sposób aby wyjść z dzieckiem na spacer. Siedząc 
 



w domu do zabawy możesz wykorzystać książkę z obrazkami - 
najlepiej gdyby na ilustracjach znajdowały się zwierzęta lub 
przedmioty codziennego użytku.  
Przekaż dziecku zdanie po angielsku wraz z tłumaczeniem i poproś 
aby powtarzało: 
This car is big - Ten samochód jest duży 
This cat is small - Ten kot jest mały 
This dog is big - Ten pies jest duży 
This house is big - Ten dom jest duży 
This tree is huge - To drzewo jest ogromne 
 
Do tego ćwiczenia wraz z poziomem zaawansowanie możesz 
dodawać nowe słownictwo do nauki dla Twojego dziecka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7. Colors 
 

Dla rodzica 
Kolory są jedną z łatwiejszych rzeczy do nauki. Jest mnóstwo 
materiałów, piosenek, tekstów, obrazków, przeznaczonych do 
nauki kolorów. Zacznij od podstawowych: black, blue, white, 
yellow, green, brown, pink, red. 
 
Rzeczowniki, których nauczyliśmy się niedawno, dziś można 
pokolorować. Można po prostu powiedzieć: brown teddy bear, 
white book, blue ball, ale można też wskazywać i mówić całe 
zdanie. 
 
This teddy bear is brown, this ball is blue, this pillow is pink, this 
cup is white 
 
UWAGA. Gdy coś jest w liczbie mnogiej, mówimy these rzecz + 
are. Przykład: 
These hats are black 
These books are yellow 
These shoes are blue 
 
 
 
Ćwiczenia 
Do tego ćwiczenia będzie potrzebny papier kolorowy/kolorowa gazeta 
i nożyczki. 
Wspólnie z dzieckiem wytnij 8 kartoników z papieru w różnych 
kolorach (biały, czarny, niebieski, żółty, zielony, brązowy, różowy i 
czerwony).  

 



Szukając koloru powiedz dziecku, że szukamy koloru np: green.. 
Wycinając kartonik w danym kolorze powiedz dziecku np.:  to jest 
kolor biały - white color - poproś aby dziecko powtórzyło całe zdanie 
lub sam kolor po angielsku.  
 
Mając 8 kartoników w kolorach ułóż je przed dzieckiem i powiedz 
wskazując na każdy kartonik: white color, red color… itd.  
Poproś aby dziecko powtarzało zdanie po Tobie.  
 
Przejdźmy do zabawy: 
W zabawie Ty będziesz pytać dziecko: Gdzie jest kolor biały a 
dziecko będzie pokazywało i odpowiadało: To jest kolo biały. 
 
Ty mówisz: Where is the white color 
Dziecko pokazuje i odpowiada: This is the white color 
Powtórz ćwiczenie z każdym kolorem.  
 
***W przyszłości możesz rozwijać tę zabawę o inne kolory a kartoniki 
możesz zastąpić zabawkami lub rzeczami codziennego użytku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



8. Liczebniki 
 

Dla rodzica 
Liczenie wśród najmłodszych, zazwyczaj prezentowane jest od 
jednego do 10. Być może Twoje dziecko jeszcze nie potrafi 
liczyć, wtedy naucz go przynajmniej pierwszych 3 - 5 
podstawowych liczb. One dog, two dogs, one hand, two hands 
itd. 
 
Gdy czegoś jest dużo, więcej niż możecie policzyć na pierwszy 
rzut oka, wtedy można powiedzieć słowo many. To słowo 
oznacza wiele i stosowane jest do rzeczowników policzalnych* 
 
1 - one 
2 - two 
3 - three 
4 - four 
5 - five 
6 - six 
7 - seven 
8 - eight 
9 - nine 
10 - ten 
 
Liczby powyżej 10, proponuję wprowadzać dopiero wśród dzieci 
po 6 roku życia. 
 
Zdania przydatne do dzisiejszej zabawy: 
 
How many - jak wiele 

 



 
Łatwiejsze: 
How many …. are here? 
How many toys are here? - jak wiele zabawek jest tutaj? 
Odpowiedź: Here are five toys 
Natomiast gdy zabawka lub rzecz będzie jedna, odpowiadamy: 
here is one toy 
 
How many books are here? 
Here are two books 
 
Trudniejsze: 
How many …. do you see? - jak wiele … widzisz? 
np. how many toys do you see?  
Odpowiedź: I see five books 
 
How many … do you have? - jak wiele … masz? 
np. how many blocks do you have? 
I have ten blocks 
 
A zatem, zapraszam do ćwiczeń 
 
 
Ćwiczenia 
Naukę liczenia w języku angielskim najlepiej zacząć kiedy 
dziecko już potrafi liczyć po polsku. Jednak nawet małe dzieci - 
2 latki, potrafią już liczyć a właściwie rozróżnić liczbę jeden od 
dwóch lub wielu. 
 
“Naucz się liczyć w kuchni” 

 



Naukę liczenia możesz rozpocząć w kuchni - przygotuj 10 
owoców, ziaren fasoli lub innych produktów.  
Ułóż owoce w jednej linii przed dzieckiem i przekaż aby 
powtarzało po Tobie - odliczaj owoce po kolei do 10… 
 
Kiedy dziecko będzie znało liczebniki w języku angielskim 
grupuj owoce na kupki np: 3 owoce 2 owoce i 5 owoców - 
poproś dziecko aby odliczało ile owoców jest w każdej grupie. 
 
Np. five apples, ten bananas, one orange 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



9. Food 
 

Dla rodzica 
Dziś porozmawiamy sobie o jedzeniu, bo przecież to dotyczy 
każdego z nas. 
Słowa, które warto opanować to: meal - posiłek, dish - danie, 
food - jedzenie, favourite - ulubiony/a 
 
Zabawy z jedzeniem warto wprowadzać przy każdym posiłku. 
Można ćwiczyć to przy śniadaniu, obiedzie, przekąskach. 
Można iść dalej i uczyć się dodatkowych słów związanych z 
jedzeniem, takich jak sztućców, produktów z których 
wykonywane są posiłki i nazw poszczególnych posiłków. 
 
What is your favourite meal? - Jaki jest Twój ulubiony posiłek? 
My favourite dish is pancakes 
My favourite meal is pizza 
My favourite food is chocolate 
 
Do you like? - czy lubisz? 
Do you like sausages? 
Do you like cakes? 
Do you like apples? 
 
I like to eat - lubię jeść 
I like to eat apples 
I like to eat chocolate 
 
I don’t like to eat - nie lubię jeść 
I don’t like to eat pizza 

 



I don’t like to eat cabbage 
 
 
Ćwiczenia 
Do zabawy przygotuj owoce i produkty, które dziecko lubi jeść. 
Przekaż dziecku i poproś aby powtórzyło: 
 
Do you like (produkty) - Czy Ty lubisz (produkty) 
I like to eat (produkty) - ja lubię jeść (produkty) 
I don’t like to eat (produkty) - Ja nie lubię jeść (produkty) 
 
 
 
Owoce połóż przed wami, a następnie bawcie się w pytania i 
odpowiedzi:  
Ty zapytaj: Do you like apples? 
Dziecko bierze jabłko do siebie i odpowiada: I like to eat 
apples  
lub po prostu: I like apples 
lub gdy nie lubi odstawia jabłko i mówi: I don’t like to eat 
apples 
 
Następnie dziecko pyta Ciebie:  
Do you like chocolate? 
Bierzesz czekoladę do siebie i odpowiadasz: I like to eat 
chocolate lub gdy nie lubisz zostawiasz czekoladę i mówisz:  
I don’t like to eat chocolate 
 
Baw się z dzieckiem do wyczerpania produktów - do każdej 
zabawy możesz używać innych produktów. 
 

 



10. Animals and pets 
 

Dla rodzica 
Być może macie jakieś zwierzęta w domu. Z pewnością znacie 
już słówka takie jak dog, cat, mouse czy też hamster. Są to 
popularne zwierzęta w naszych domach. Jako ciekawostkę i 
ważną uwagę warto dodać, że zwierzęta domowe typu pies, 
kot, świnka morska to pets. Słówko “pet” w języku angielskim 
oznacza także głaskać, zatem są to takie zwierzątka, które 
można głaskać. Można to przetłumaczyć jako pupile. 
 
Zatem można zapytać: do you have any pets? 
I odpowiadamy: 
I have a dog 
I have one dog 
I have two dogs 
I have five cats 
I have nine hamsters 
I don’t have any pets - nie mam żadnych zwierząt 
 
Możemy też pójść o krok dalej i zapytać: 
How many pets / dogs / cats do you have? 
 
UWAGA* nawet jeśli nie zapamiętacie całego zdania, wystarczy 
zapamiętać słowa klucze z pytania “how many dogs” i już Wasz 
rozmówca zrozumie że chodzi o pytania o ilość psów. Nie forsuj 
swojego dziecka, jeśli nie zapamięta całego zdania. Porażki 
obracaj w żart. Nigdy nie krytykuj w stylu “skup się, tyle razy już 
to przerabialiśmy”. Pamiętaj, że angielski ma być zabawą. 
 

 



 
Ćwiczenia 
Do zabawy w naukę anglojęzycznych nazw zwierząt świetnie 
sprawdzi się gazeta ze zwierzętami, z której wspólnie z dzieckiem 
będziecie wycinać obrazki zwierząt.  
Gdy obrazki ze zwierzętami będą już gotowe - zaproponuj dziecku 
wyklejanie zwierząt na czystej kartce papieru.  
Wcześniej przekaż dziecku tłumaczenie: 
This is (nazwa zwierzęcia) To jest (nazwa zwierzęcia)  
Gdy dziecko będzie wybierało obrazek do wyklejenia poproś aby 
powtórzyło po angielsku. 
Np.: This is a dog, This is a cat, This is a horse, This is a pig, This is a 
cow, This is a rabbit, This is a sheep, This is a chicken. 
 
Znając słowa: duży, mały, można urozmaicać nasze wypowiedzi: 
This is a small cat, this is a big dog, itd. 
 
*** W przyszłości  możesz pytać dziecko w ciągu dnia ogląda np. 
jakąś bajkę ze zwierzętami to zapytaj dziecka: What is this - i poproś 
aby powiedziało po angielsku This is a dog.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. Family 
 

Dla rodzica 
Nic tak nie ucieszy babci czy cioci, jak dziecko, które opowiada 
o nich po angielsku. Dziś nauczymy się kilku słów związanych z 
rodziną. Będą propozycje formalne, jak i zdrobnienia. 
 
Na początek nauczymy się ośmiu słówek. 
 
Mother - matka (oficjalnie), mum, mummy (mamusia) 
Father - ojciec (oficjalnie), dad, daddy (tatuś) 
Grandma, granny - babcia 
Gdanpa - dziadziuś 
Aunt, auntie - ciocia 
Uncle - wujek 
Sister - siostra 
Brother - brat 
 
 
Ćwiczenia 
Do tej zabawy wykorzystaj album ze zdjęciami lub same 
zdjęcia.  
Pokazując dziecku np.: na zdjęciach tate powiedz: This is 
father i poproś dziecko, by powtórzyło. Przeglądając zdjęcia 
pokazuj dziecku i nazywaj członków rodziny. Za każdym razem 
poproś, aby dziecko powtarzało po Tobie.  
Następnie przeglądając zdjęcia pytaj dziecka Where is 
father/mother/sister… 
Poproś, aby dziecko wskazywało palcem i odpowiadało: This is 
father/mother/sister… 

 



12. Friends 
 
Dla rodzica 
Jeśli współpracujesz z małym dzieckiem, to być może wyda Ci 
się, że w wieku 2 lat jeszcze nie można mieć przyjaciół. 
Tymczasem dziecko z pewnością ma już ulubionych kuzynów 
czy innych członków rodziny. Być może też chodzi do 
przedszkola czy do żłobka, a wtedy sprawa jest jeszcze 
łatwiejsza. 
UWAGA: przyjaciółmi mogą być także ulubione maskotki czy 
lalki. Tak jak w naszym przypadku, jest to Pan Bóbr. Pan Bóbr 
jest takim nietypowym przyjacielem. Z jednej strony wszystko 
zjada (meble, zabawki, a nawet może ugryźć nogę), ale z 
drugiej strony też zadaje bardzo ciekawe pytania, służąc jako 
pacynka. 
Zauważyłem ciekawe zjawisko, że gdy moje dziecko nie ma 
ochoty na zabawę ze mną, to bywa tak, że chętnie rozmawia z 
Panem Bobrem. 
 
Friend - przyjaciel, ale także znajomy. To słowo w języku 
angielskim nie ma aż tak poważnego znaczenia, jest bardziej 
uniwersalne. 
 
He is my friend - on jest moim przyjacielem 
She is my friend - ona jest moją przyjaciółką 
 
Who is your favourite / best friend? 
My favourite friend is John 
 
 

 



Ćwiczenia 
Do tego ćwiczenia przygotuj kilka maskotek/lalek/misiów lub innych 
postaci, które posiada Twoje dziecko. Ustaw wszystkie w jednej linii i 
pytaj dziecko przekazując mu polskie tłumaczenie zdania:  
 
Wskazując na pierwszą postać, Ty mówisz: Is it your friend? - Czy to 
Twój przyjaciel?  
Przekaż dziecku odpowiedź 
Yes, this is my friend - tak to jest mój przyjaciel 
No, this is not my friend - nie to nie jest mój przyjaciel.  
 
Na końcu zapytaj dziecko: Who is your best friend? - kto jest Twoim 
najlepszym przyjacielem?  
Przekaż dziecku odpowiedź: This Teddy Bear is my best friend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



13. Left, right, there, here, behind  
 

Dla rodzica 
Wskazywanie miejsca to istotna sprawa. Przedstawię Ci 
zaledwie 5 słów, które do tego służą, ale jeśli spodoba Wam się 
ta zabawa, to warto ją kontynuować i poszukiwać kolejnych i 
kolejnych słów, typu: naprzeciwko, obok, pod, nad itd. 
 
Jeśli coś znajduje się po lewej stronie, powiemy on the left, zaś 
on the right - po prawej stronie. 
 
It is on the left - to jest po lewej stronie 
It is on the right - to jest po prawej stronie 
 
There - tam 
Użyjemy tego do wskazania rzeczy znajdujących się dalej, nie 
w zasięgu naszej ręki. 
There is a house - tam (gdzieś) jest dom. 
 
Here - tutaj 
Wskażemy bliską rzecz, coś w zasięgu naszej ręki. 
Używamy tego najczęściej w sytuacji gdy ktoś nas pyta: where 
is it? - gdzie to jest? 
A my, mając tę rzecz blisko, odpowiemy: it is here. 
 
Behind - za czymś 
Behind you - za tobą 
My desk is behind you - moje biurko jest za tobą 
The wall is behind me - ściana jest za mną 
 

 



 
Ćwiczenia 
Zabawa w Start i Stop 
Dziś zabawa, którą możesz zorganizować w dowolnym miejscu, 
także na zewnątrz.  
Przekaż dziecku tłumaczenie trzech zwrotów na początek: 
It is on the left - to jest po lewej stronie 
It is on the right - to jest po prawej stronie 
Behind me - za mną 
 
Zabawa “Start i Stop” będzie polegała na bieganiu w koło, na 
komendę start i zatrzymaniu się na komendę stop. Po zatrzymaniu się 
dziecka - zadaj mu pytanie w języku polskim lub angielskim (jeśli 
dane słownictwo będzie znane Tobie i Twojemu dziecku):  
Where is TV - Gdzie jest telewizor 
lub Where is the kitchen / room / bedroom / bathroom - Gdzie jest 
kuchnia / pokój / sypialnia / łazienka 
Dziecko będzie mieć za zadanie zlokalizować daną rzecz lub 
pomieszczenie i odpowiedzieć angielskim zwrotem: 
It is on the left lub It is on the right lub Behind me 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



14. On the, under the, in the ... 
 

Dla rodzica 
Na czymś i pod czymś. Być może pośpieszyliście się w 
poprzedniej zabawie i zahaczyliście o te dwa zwroty, w takim 
razie dzisiaj je odświeżymy. 
 
On the - na czymś 
Under the - pod czymś 
In the - w czymś np. in the kitchen 
 
Ćwiczenia w tej kategorii będą bardzo łatwe i bardzo obrazowe. 
Możemy je wykonywać z przedmiotami, ale też samodzielnie. 
Nauczymy się przy tym wielu słów, takich jak stół, kanapa, 
biurko, parapet, regał itd. 
 
Where is … - gdzie jest 
Where is an apple? - gdzie jest jabłko? 
It is on the table - jest na stole 
It is in the kitchen 
 
Where is the soap? 
It is in the bathroom 
 
Where are my shoes - gdzie są moje buty 
Your shoes are under the table - twoje buty są pod stołem 
 
Coś może być też pod wodą czyli under water. 
I am under water - jestem pod wodą. 
 

 



Lub on the water - na wodzie 
The ship is on the water 
 
 
Ćwiczenia 
Do ćwiczenia przygotuj kilka elementów ubioru dziecka.Mogą to być 
buty, kurtka, czapka, koszulka.  
Połóż część ubrań na stole i część ubrań pod stołem.  
Przekaż dziecku tłumaczenie zwrotów:  
On the - na czymś 
Under the - pod czymś 
Zadawaj dziecku pytania: 
Where is a jacket / shoes / cap / t-shirt - Gdzie jest kurtka / 
buty / czapka / koszulka 
Poproś dziecko aby odpowiadało angielskim zwrotem: 
This is under the table / This is on the table 
 
W trakcie zabawy zamieniaj miejscami ubrania i ucz proś dziecka o 
powtarzanie angielskich tłumaczeń ubrań.  
 
***W przyszłości do tej zabawy możesz wykorzystać inne rzeczy, aby 
Twoje dziecko poszerzało swoje słownictwo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



15. Give me 
 

Dla rodzica 
Zwrot give me oznacza daj mi. Faktycznie, może wydawać się 
dość bezpośredni i mówiąc tak na przykład w sklepie, możemy 
zostać odebrani jako osoby niekulturalne. Dlatego też można 
uczyć się wersji grzecznościowej: could you give me? - czy 
możesz mi dać? 
 
Jednak na potrzeby ćwiczenia, opanujemy sobie zwrot give me 
- daj mi, podaj mi. 
 
Tutaj jak zwykle ogranicza was wyobraźnia. Można prosić o 
różne rzeczy z otoczenia. Można też na wyższych etapach 
znajomości angielskiego, utrudniać sobie zadania i mówić tak: 
 
Give me your favourite toy - daj mi twoją ulubioną zabawkę 
Give me a blue thing - daj mi jakąś niebieską rzecz 
Could you give me something small? - czy możesz dać mi coś 
małego? 
 
 
Ćwiczenia 
Do zabawy przygotuj samochód, misia, piłkę, ołówek i książkę.  
Przekaż dziecku tłumaczenie: 
Give me a car / teddybear / ball / pencil / book -  
Daj mi samochód / misia / piłkę / ołówek / książkę. 
 
Połóż przed dzieckiem przygotowane zabawki i losowo proś w 
języku angielskim, aby podawało Ci kolejne zabawki: 

 



Ty mówisz: Give me a book.  
Dziecko - powtarza po Tobie i podaje Ci książkę.  
 
***W przyszłości taką zabawę z tym zwrotem możesz wplatać w 
życie codzienne wydając dziecku proste polecania z użyciem 
zwrotu give me.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



16. I go 
 

Dla rodzica 
Słowo go oznacza iść, ale także chodzić. Gdy komuś powiemy: 
 
Go! - oznacza to polecenie - idź 
Go home - idź do domu 
Go to the kitchen - idź do kuchni 
Don’t go to my room - nie idź do mojego pokoju 
 
Go można użyć też do zdania w którym chodzimy gdzieś 
regularnie: 
I go to my job - chodzę do swojej pracy 
You go to school - chodzisz do szkoły 
Do you go to school? - czy chodzisz do szkoły? 
I don’t go to the cinema - nie chodzę do kina 
 
Ciekawostka: 
Słowo go tworzy też wiele związków frazeologicznych z innymi 
słówkami. Oznacza to, że taki zlepek ma zupełnie inne 
znaczenie niż samo słowo. 
Np. go ahead - śmiało. Gdy ktoś nas pyta czy na przykład 
możemy coś zrobić, a my odpowiadamy - tak, śmiało, rób to. 
 
Go away - odejdź 
Go back - wróć 
 
 
Ćwiczenia 
Podczas tego ćwiczenia nauczymy się także nazw pomieszczeń w 
domu.  
 



Przekaż dziecku angielskie zdanie wraz z tłumaczeniem i poproś aby 
powtórzyło: 
We go to the kitchen - My idziemy do kuchni 
We go to the living room - My idziemy do salonu 
We go to the bathroom - My idziemy do łazienki 
We go to your room - My idziemy do twojego pokoju 
We go to the bedroom - My idziemy do sypialni 
 
Możesz też pytać dziecko: 
Where are you going? - Gdzie Ty idziesz?  
I go to the dining room - Ja idę do jadalni 
I go to the basement - Ja idę do piwnicy 
I go to the attic - Ja idę na strych 
I go to the garage - Ja idę do garażu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



17. Can you? 
 
Dla rodzica 
Słowo can oznacza móc, umieć, potrafić. Może tyczyć się 
jakiejś umiejętności, na przykład: I can swim - potrafię pływać, 
ale także mieć pozwolenie na coś: I can go to my friend - mogę 
iść do mojego przyjaciela 
Can you? - czy możesz? 
Can you help me? - czy możesz mi pomóc? 
Can you give me? - czy możesz mi podać? 
 
I can + czasownik - ja umiem /  potrafię 
I can dance - umiem tańczyć 
You can write - potrafisz pisać 
Can you write? - czy potrafisz pisać? 
 
Z kolei I can’t oznacza nie umiem, nie potrafię, nie mogę 
I can’t write - nie potrafię pisać 
I can’t visit you - nie mogę Cię odwiedzić 
I can’t swim - nie potrafię pływać 
 
 
Ćwiczenia 
Co potrafi Twoje dziecko? No właśnie, zapytaj je. Usiądźcie w 
wygodnym miejscu i sprawdźcie kto ma więcej umiejętności. 
Możesz przygotować kartki papieru, wypisać na nich po 10 
umiejętności. Jeśli Twoje dziecko nie potrafi pisać, zrób to za 
nie. 
Następnie będziecie się wzajemnie pytać czy potraficie to robić. 
Zobaczymy, kto zbierze więcej punktów. 
 
 



Na przykład: Can you sing? 
Yes I can - punkt 
No, I can’t - brak punktu 
 
Can you draw? 
Can you paint? 
Can you dance? 
Can you jump? 
Can you run? 
Can you read? 
Can you write? 
 
Trudniejsze* 
Can you drive a car? 
Can you play the guitar? 
Can you play computer games? 
Can you wash the dishes? 
Can you do the laundry? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



18. I will  
 

Dla rodzica 
Słowo will oznacza wolę i jest to najprostszy sposób żeby tworzyć 
czas przyszły. Aby opowiadać o czymś, co masz zamiar robić w 
przyszłości. 
I will + dowolny czasownik 
I will go to school - pójdę do szkoły 
I will dance - zatańczę 
You will jump - podskoczysz 
 
You will visit your grandma - odwiedzisz swoją babcię 
Można jeszcze bardziej rozwijać zdania, dodawać słowa takie jak: 
tomorrow - jutro. 
 
Inne przydatne zwroty w odniesieniu do przyszłości: 
in one week - za tydzień 
in two weeks - za dwa tygodnie 
in two years - za dwa lata 
in five days - za pięć dni 
next week - w następnym tygodniu 
next (dzień tygodnia) next Sunday - w następną niedzielę 
 
I will visit my friend in five days - odwiedzę mojego przyjaciela za pięć 
dni 
You will go to job tomorrow - pójdziesz jutro do pracy. 
 
Z gwiazdką* 
 
Pytania jak zwykle zadajemy przed odwrócenie szyku zdania. 
 
Will you go? - Czy pójdziesz? 
Will you do it? - Czy zrobisz to? 

 



Will you tell me? - Czy powiesz mi? 
Will you visit me? - czy odwiedzisz mnie? 
 
 
Jeśli dziecko nie rozumie koncepcji przyszłości, możesz starać 
się porównywać słowo will do polskiego słowa będę - będę coś 
robić. To może ułatwić zadanie. 
 
Ten dział proponuję wprowadzać starszym dzieciom, powyżej 
piątego roku życia. Młodsi mogą mieć problem z rozumieniem 
koncepcji  
 
 
Ćwiczenia 
Co zrobisz jutro? A co zrobisz za tydzień? A za rok? 
Każdy ma jakieś plany, dlatego waszym zadaniem będzie dziś o nich 
opowiedzieć. 
 
Nawet 3 - 4 latek może mieć proste plany. Jutro pójdę do 
przedszkola, za tydzień odwiedzę babcię, za rok pójdę do szkoły. 
 
Opowiedzcie o 5 takich planach pokazując je. Dokładnie tak - 
prezentując je jak w kalamburach. To sprawi, że jeszcze łatwiej 
będzie zapamiętać nowe słowa i zwroty. 

1. Co zrobicie dzisiaj? Today I will go sleep (pokazujemy gest 
spania). Today I will watch TV (pokazujemy gest przełączania 
kanałów pilotem). 

2. Co zrobicie jutro? Tomorrow I will go to school (udajemy, że 
mamy plecak). Tomorrow I will go to a shop (udajemy, że 
niesiemy reklamówki z zakupami). 

3. Co zrobicie za tydzień? In a week I will visit my friend 
(udajemy, że witamy się z kolegą). In a week I will visit 
grandma Basia (udajemy przytulanie). 

 



4. Co zrobicie za miesiąc? In a month I will buy a car 
(pokazujemy gest prowadzenia auta). 

5. Co zrobicie w następnym roku? Next year I will learn English 
(udajemy czytanie książki). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



19. Show me 
 
Dla rodzica 
Słowo show jest czasownikiem i oznacza coś pokazywać, 
prezentować, ale jest to także rzeczownik, oznaczający pokaz, 
show, przedstawienie. 
Gdy powiemy do kogoś show me, prosimy go o to by nam coś 
pokazał. 
 
Show me your hand - pokaż mi swoją rękę 
Show me your toys - pokaż mi swoje zabawki 
Show me your room - pokaż mi swój pokój 
Show me your tongue - pokaż mi język 
Show me a magic trick - pokaż mi sztuczkę magiczną 
 
Z gwiazdką* 
I will show you my house - pokażę Ci swój dom 
I will show you an exercise - pokażę Ci ćwiczenie 
 
Ćwiczenia 
Pokazywanie części ciała.  
Części ciała uczyliśmy się już we wcześniejszych lekcjach - to 
doskonała zabawa do odświeżenia i nauki nowego zwrotu.  
Mów do dziecka: 
Show me your hand  
Poproś dziecko aby pokazało rękę i teraz ono mówi to samo czyli 
“show me your hand” do Ciebie, Ty pokazujesz rękę i przechodzi do 
kolejnej części ciała.  
Show me your head / leg / feet… 
 
***W przyszłości do tego ćwiczenia możesz wykorzystać inne rzeczy. 

 



20. I like to (czasowniki) 
 
Dla rodzica 
I like to, to jedna z propozycji wyrażania, że coś się lubi, ale 
chodzi tutaj o czynności. To istotne! 
 
I like you - lubię Ciebie 
I like TO dance - lubię tańczyć 
 
Takiego zwrotu użyjemy zawsze wtedy, gdy chcemy 
powiedzieć, że coś lubimy robić. 
 
I like to dance - lubię tańczyć 
I like to swim - lubię pływać 
I like to ride a bicycle - lubię jeździć na rowerze 
I like to play computer games - lubię grać w gry komputerowe 
 
Z gwiazdką* 
Gdy chcesz zapytać czy ktoś coś lubi robić, powiesz: 
Do you like to? 
Do you like to dance? - czy lubisz tańczyć? 
Do you like to sing? - lubisz śpiewać? 
Do you like to play blocks? - lubisz bawić się klockami? 
 
I don’t like to + czas - ja nie lubię 
I don’t like to dance 
I don’t like to read 
I don’t like to sleep 
 
 
 
 



Ćwiczenia 
Przećwicz z dzieckiem najbardziej znane czynności, przekaż mu 
tłumaczenie i zapytaj:  
Do you like to dance / swim / ride a bicycle / play computer 
games / sing / play blocks? 
Czy Ty lubisz tańczyć / pływać / jeździć na rowerze / grać w gry na 
komputerze / śpiewać / układać klocki? 
 
Dziecko odpowiada:  
 
Yes, I like to dance / swim / ride a bicycle / play computer 
games / sing / play blocks? 
Tak, ja lubię  tańczyć / pływać / jeździć na rowerze / grać w gry na 
komputerze / śpiewać / układać klocki? 
 
*Na początku podpowiedz dziecku jak ma sformułować odpowiedź.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



21. Birthday 
 

Dla rodzica 
Na pewno każdy zna słowa piosenki Happy Birthday to you! 
Jest to odpowiednik naszego sto lat śpiewanego między innymi 
na urodzinach. Happy Birthday znaczy dosłownie szczęśliwych 
urodzin. 
Opowiemy dziś o kilku zwrotach i słowach związanych właśnie z 
urodzinami. 
Spróbuj wypowiedzieć słowo birthday. Może ono sprawiać 
problemy, dlatego możecie wymawiać je jako “bersdej” 
 
Warto też nauczyć się kilku prostych życzeń. 
Życzenie to wish, jest to także czasownik życzyć coś komuś 
 
I wish you all the best - życzę Ci wszystkiego najlepszego 
I wish you good health - życzę Ci dużo zdrowia (dobrego 
zdrowia) 
I wish you happiness - życzę Ci szczęścia 
Gift - prezent 
I will invite my family / ... 
 
 
 
Kilka przydatnych słówek urodzinowych 
birthday cake - tort (dosłownie, urodzinowe ciastko) 
blow out the candles! - zdmuchnij świeczki 
make a wish - pomyśl życzenie (dosłownie, zrób życzenie) 
 
 

 



Ćwiczenia 
Zorganizuj razem z dzieckiem urodziny dla misia lub lalki. Przygotuj 
tort (np.: z plasteliny), świeczki i nie zapomnij zaprosić gości (inne 
misie i lalki).  
Zacznij od zaśpiewania piosenki: Happy Birthday to you! 
W czasie zabawy w urodziny wplątuj dziecku zwroty i całe zdanie, 
przekaż tłumaczenie i poproś aby powtarzało po Tobie :) 
Zwroty dostępne w opisie powyżej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



22. I like to play 
 
Dla rodzica 
Z pewnością już znacie zwrot I like to + czasownik, 
oznaczający, że lubimy coś robić. Dziś jednak skupimy się 
bardziej na zwrocie I like to play. Play oznacza bawić się, ale 
też grać, odtwarzać coś. 
Np. play music, ale też play sports, play toys. 
 
I like to play (with) + zabawa, gra lub zabawka 
I like to play with blocks - lubię bawić się klockami 
I like to play football - lubię grać w piłkę nożną 
I like to play hide and seek - lubię bawić się w chowanego 
I like to play chess - lubię grać w szachy 
 
Jeśli to jest konkretna zabawia 
I like to play with my teddy bear - lubię bawić się moim 
pluszowym misiem 
I like to play with my Barbie doll - lubię bawić się moją lalką 
Barbie 
 
Instrumenty 
I like to play the piano 
I like to play the guitar 
 
 
Ćwiczenia 
Do tego ćwiczenia przygotuj kilka gier lub instrumentów - będziesz 
zadać pytania dziecku, tłumacząc je w języku polskim. Przekaż 
dziecku też odpowiedź aby mogło wybrać. 

 



Jeśli nie posiadasz w domu instrumentów zabawek możesz użyć 
wydrukowanych kartek z instrumentami.  
 
Ty pytasz: 
Do you like to play the guitar / the piano / football / chess / hide and 
seek? - Czy Ty lubisz grać na gitarze / na pianinie / w piłkę / w 
szachy/w chowanego? 
 
Dziecko odpowiada  
Yes I like to play the guitar / the piano / football / chess / hide and 
seek - Tak ja lubię grać na gitarze/na pianinie / w piłkę / w szachy / w 
chowanego. 
 
No, I don't like to play... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



23. I drink water / milk / coffee / juice 
 
Dla rodzica 
Słowo drink może być czasownikiem oznaczającym pić, ale 
także rzeczownikiem oznaczającym napój. Zatem drink to 
zarówno woda, sok, słodkie napoje. To po prostu drinks. 
 
I drink water - piję wodę 
I drink milk - piję mleko 
I drink coffee - piję kawę 
 
Do you drink? - czy pijesz? 
Do you drink milk? - czy pijesz mleko? 
Do you drink apple juice? - czy pijesz sok jabłkowy? 
Do you drink tea? - czy pijesz herbatę? 
 
Z gwiazdką* 
Można rozwijać te zdania, dodając do nich słowa takie jak: 
everyday - codziennie 
very often - bardzo często 
from time to time - od czasu do czasu 
sometimes - czasami 
once a … - raz na … / once a week - raz na tydzień 
 
Do you drink milk everyday? - czy pijesz mleko codziennie? 
I drink water very often - piję wodę bardzo często 
I drink coffee once a day - piję kawę raz dziennie 
 
 
Ćwiczenia 
Do tego ćwiczenia przygotuj 5 szklanek lub kubków.  
 



Na każdy z nich naklej karteczkę i odpowiedni pokoloruj 
uzgadniając z dzieckiem, odpowiedni kolor dla każdego napoju.  
Np: kolor pomarańczowy: juice - sok, brązowy: tea - herbata, 
czarn y: coffee - kawa, niepokolorowana: milk - mleko, 
niebieski: water - woda. 
Teraz pobawcie się w pytania: 
Dziecko wybiera jeden z kubków i udaje, że pije. 
Ty pytasz: What do you drink? 
Dziecko po karteczce rozpoznaje co pije i odpowiada: I drink 
water / milk / coffee… 
 
W drugiej części zabawy możecie zamienić się rolami.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



24. I clean my room / my car / my house 
 
Dla rodzica 
Clean oznacza czyścić, ale także myć. Często jest mylone ze 
słowem “clear” - czyli czysty, jasny, klarowny. Najczęściej 
używane jako przymiotnik. 
 
Clean your room - posprzątaj swój pokój 
Clean the house - posprzątaj dom 
I clean my car - sprzątam swój samochód 
 
Z gwiazdką* 
Pamiętasz zwroty z can i could? Możesz ich użyć w tych 
zdaniach, rozwijając je. 
Can you clean my car? - czy możesz posprzątać mój 
samochód? 
I could clean your room - mógłbym posprzątać Twój pokój 
Could you clean the house? - czy mógłbyś posprzątać dom? 
 
 
 
 
Ćwiczenia 
Do zabawy w czyszczenie przygotuj miskę/miednicę z wodą i kilka 
zabawek (postaci/warzyw/rzeczy/narzędzi), które można włożyć do 
wody bez obawy ich uszkodzenia. 
Zabawy z użyciem wody rozwijają dodatkowe zmysły dziecka :) 
 
Włóż zabawki do wody i powiedz dziecku aby wybrało jedną i zaczęło 
ją czyścić, przekaż przy tym dziecku angielskie zdanie i polskie 
tłumaczenie: 

 



I am cleaning the toy - czyszczę zabawkę 
I am cleaning my doll - czyszczę lalkę 
 
Tę zabawę możesz też przeprowadzić podczas wieczornej kąpieli w 
wannie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



25. Paint and draw 

 
Dla rodzica 
Jest taki popularny program graficzny o nazwie Paint. Słowo 
paint oznacza malować, kolorować, ale jako rzeczownik 
oznacza farbę. Dość popularne słowo wśród młodszych osób. 
Można go użyć w zabawie. Kolejne słowo, które warto znać w 
tej kategorii to draw, czyli rysować. Nieco trudniejsze do 
wymówienia, ale równie przydatne. 
Znasz już podstawowe kolory, więc można tę zabawę 
wzbogacić właśnie o barwy. 
Draw a dog - narysuj psa 
Draw a car - narysuj samochód 
Draw me - narysuj mnie 
Paint a cat - namaluj kota 
Paint a horse - narysuj konia 
 
Z gwiazdką* 
 
How to draw a bird? - jak narysować ptaka? 
How to paint a house? - jak namalować dom? 
 
Use a pencil - użyj ołówka 
Use color markers - użyj kolorowych mazaków 
Take the paints and brush - weź farbki i pędzel 
 
 
Ćwiczenia 
Dziś pobaw się z dzieckiem w rysowanie lub kolorowanie. W tym celu 
przygotuj kolorowankę ze zwierzętami lub czyste kartki papieru. 
Przekaż dziecku tłumaczenie: 
 



Draw - rysować 
Paint - kolorować 
 
Zacznijcie od polecenia:  
Paint a cat - pokoloruj kota 
Draw a dog - narysuj psa 
 
Ćwiczyć słownictwo z rysowania i malowania możesz przy każdej 
okazji, gdy dziecko będzie malować lub rysować. Wykorzystaj do tego 
zwroty z opisu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



26. I wash my hands / head  
 
Dla rodzica 
Znamy już podstawowe części ciała. Wiemy też, że warto być 
czystym, dlatego dziś porozmawiamy o czymś czego warto 
przestrzegać, a mianowicie - higieny. 
 
Słowo wash oznacza myć. Zatem można powiedzieć z nim 
wiele ciekawych zwrotów. 
 
Wash your hands - umyj ręce 
Wash your face - umyj buzię 
Wash your legs - umyj nogi 
 
 
 
Warto znać także słowo brudny, ubrudzony, czyli dirty. 
Dirty face - ubrudzona twarz 
 
Z gwiazdką* 
Znasz zwroty lubię i nie lubię. Możecie zatem powiedzieć, że 
lubicie coś myć lub też nie. 
 
Do you like to wash …. - czy lubisz myć …. ? 
 
I like to wash my face 
I don’t like to wash my hair 
I like to wash my hands 
I don’t like to wash my legs 
 

 



 
Ćwiczenia 
Ćwiczenie z dzisiejszej lekcji możesz przeprowadzić z dzieckiem 
podczas kąpieli w wannie lub pod prysznicem.  
Przekaż mu tłumaczenie zdań:  
I like to wash my face / hands / legs / hair / - Ja lubię myć 
moją twarz / ręce / nogi / włosy.  
 
W wannie zapytaj dziecka:  
Do you like to wash your face / hands / legs / hair? - Czy Ty 
lubisz myć swoją twarz / ręce / nogi / włosy?  
 
Poproś, aby dziecko odpowiadało i wykonywało czynność 
mycia:  
I like to wash my face / hands / legs / hair. - Ja lubię myć 
swoją twarz / ręce / nogi / włosy. 
 
To ćwiczenie możesz wdrażać codziennie - dziecko będzie 
miało przy tym dobrą zabawę :) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



27. How do you say that in English?  
 

Dla rodzica 
Bardzo, ale to bardzo przydatny zwrot, który może pomóc w 
dalszym rozwoju naszego języka angielskiego. 
 
Oznacza: jak to powiedzieć po angielsku. 
Możemy pokazać jakiś przedmiot lub zaprezentować jakąś 
czynność i zapytać: how do you say that in English? A nasz 
rozmówca, jeśli zna język angielski, powinien wskazać nam 
odpowiednie słowo lub zwrot. 
 
Pokazując na rękę: how do you say that in English? 
Nasz rozmówca: we say “hand” 
 
 
Ćwiczenia 
Zwrot ten można wykorzystać do odświeżenia sobie już nauczonego 
słownictwa lub też do nauki nowego.  
Przekaż dziecku tłumaczenie zwrotu: 
 
How do you say that in English - Jak to powiedzieć po 
angielsku?  
Następnie pokaż dziecku przedmioty, miejsca lub zabawki, których 
znaczenia się już uczył lub chcę się nauczyć i powiedz: How do you 
say that in English? 
Poproś dziecko aby odpowiadało: We say hand - My mówimy ręka 
 
W drugiej części zabawy zamieńcie się rolami - przekaż dziecku aby 
to ono pytało Ciebie o różne przedmioty - dzięki temu samo 
przećwiczy ten zwrot.  
 

 



 
Karta zadań z odznaczeniami  

1 ćwiczenie    

2 ćwiczenie    

3 ćwiczenie    

4 ćwiczenie    

5 ćwiczenie    

6 ćwiczenie    

7 ćwiczenie    

8 ćwiczenie    

9 ćwiczenie    

10 ćwiczenie  

11 ćwiczenie  

12 ćwiczenie  

13 ćwiczenie  

14 ćwiczenie  

15 ćwiczenie  

16 ćwiczenie  

17 ćwiczenie  

18 ćwiczenie  

19 ćwiczenie  

 



20 ćwiczenie  

21 ćwiczenie  

22 ćwiczenie  

23 ćwiczenie  

24 ćwiczenie  

25 ćwiczenie  

26 ćwiczenie  

27 ćwiczenie  
 
 
  

 


