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dog   pies
foal   źrebię
garden   ogród
horse   koń
I don’t know.   Nie wiem.
kitchen   kuchnia
kitten   kocię
lamb   jagnię
Let’s play in the garden.   Pobawmy się 

w ogrodzie.
living room   pokój dzienny, salon
Look!   Spójrz(cie)!
mummy   mama
My best nose!   Mój najlepszy nos!
puppy   szczeniak
sheep   owca
sister   siostra
This is fun!   To świetna zabawa!
Where’s …?   Gdzie jest... ?

Unit 2
bike   rower
chair   krzesło
circle   koło, okrąg
clock   zegar
computer   komputer
cupboard   szafka, kredens
family   rodzina
friend   przyjaciel, przyjaciółka
Happy Birthday!   Wszystkiego najlepszego 

z okazji urodzin!
How old are you?   Ile masz lat?
I’m seven today.   Dziś kończę siedem lat.
lamp   lampa
robot   robot
square   kwadrat
table   stół
Thank you.   Dziękuję.
This is for you.   To dla ciebie.
today   dzisiaj

My Letters
ant   mrówka
bat   nietoperz
cap   czapka
duck   kaczka
elf   elf
flower   kwiat
fox   lis
ghost   duch
hat   kapelusz
iguana   iguana
jaguar   jaguar
koala   koala
lion   lew
mouse   mysz
nut   orzeszek
orange   pomarańcza
puppet   marionetka
queen   królowa
rabbit   królik
snail   ślimak
tomato   pomidor
umbrella   parasol, parasolka
violet   fiołek
wizard   czarodziej
yo-yo   jo-jo
zebra   zebra

Module 1
Unit 1
bathroom   łazienka
Be good!   Bądź grzeczny!
bedroom   sypialnia
brother   brat
Bye!   Cześć! / Pa, pa!
cat   kot
daddy   tato
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too   także
tree   drzewo
triangle   trójkąt
rectangle   prostokąt
TV   telewizor
You’re so sweet!   Jesteś taki słodki!

Module 2
Unit 3
arm   ręka
big   duży
body   ciało
clap your hands   klaskać
foot   stopa
head   głowa
hooves   kopyta
leg   noga
Let me see!   Proszę pokazać!
lots of hair   mnóstwo włosów
My arm hurts!   Boli mnie ręka.
nod your head   skinąć głową
Oh dear!   Ojejku!
paws   łapy
Sorry, doctor!   Przepraszam, panie doktorze!
stamp your feet   tupać
tongue   język
tummy   brzuszek
wave your arms   machać rękami
What’s the matter?   O co chodzi?

Unit 4
All together!   Wszyscy razem!
band   zespół
dance   tańczyć
draw   rysować
drum   bębenek
guitar   gitara
I can play the guitar!   Umiem grać na gitarze.
I know!   Wiem!

It’s a …   To jest...
piano   pianino, fortepian
play football   grać w piłkę
recorder   flet prosty, fujarka
ride a bike   jeździć na rowerze
sing   śpiewać
swim   pływać
tambourine   tamburyn
triangle   trójkąt (instrument muzyczny)
What can I do?   Co umiem robić?
What is it?   Co to jest?
You’re good!   Jesteś dobra!

Module 3
Unit 5
A bird can’t swim.   Ptak nie umie pływać.
bird   ptak
black   czarny
butterfly   motyl
caterpillar   gąsienica
chrysalis   poczwarka
climb   wspinać się
eat   jeść
egg   jajeczko
eighteen   osiemnaście
elephant   słoń
eleven   jedenaście
fifteen   piętnaście
fly   latać
fourteen   czternaście
frog   żaba
It’s me!   To ja!
jump   skakać
Look at me!   Spójrz(cie) na mnie!
Magic!   Czary!
monkey   małpa
nineteen   dziewiętnaście
run   biegać
seventeen   siedemnaście
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Module 4
Unit 7
all year round   przez cały rok
autumn   jesień
Come on!   Chodź!
every day   codziennie
Greece   Grecja
It’s cold.   Jest zimno.
It’s hot.   Jest gorąco.
It’s raining.   Pada deszcz.
It’s snowing.   Pada śnieg.
It’s sunny.   Jest słonecznie.
Let’s go for a swim.   Chodźmy popływać!
lots of sunshine   dużo słońca
My favourite season is …   Moją ulubioną porą

roku jest...
need   potrzebować
snow   śnieg
spring   wiosna
summer   lato
the UK   Wielka Brytania
water   woda
What a treat!    Co za przyjemność!
What’s the weather like?    Jaka jest pogoda?
winter   zima

Unit 8
boots   wysokie buty, kozaki
dress   sukienka
Get ready!   Szykuj(cie) się!
I’m looking good!   Dobrze wyglądam!
I’m wearing …   Mam na sobie...
It’s holiday time!   Nadeszły wakacje!
jacket   kurtka
jeans   dżinsy
jumper   pulower
kilt   kilt (spódniczka noszona przez mężczyzn 

w Szkocji)
kimono   kimono

sixteen   szesnaście
small   mały
spider   pająk
That’s right!   Zgadza się.
thirteen   trzynaście
twelve   dwanaście
twenty   dwadzieścia

Unit 6
all around the world   na całym świecie
banana   banan
cake   ciastko
carrots   marchewki
chocolate   czekolada
Do you like cake?   Czy lubisz ciasto?
fruit   owoc, owoce
have a sweet tooth   mieć ochotę na coś

słodkiego
Here you are.   Proszę.
ice cream   lody
I love cake!   Uwielbiam ciastka!
jam   dżem
juice   sok
lollipops   lizaki
No more sweets!   Dosyć już słodyczy!
oranges   pomarańcze
pears   gruszki
peas   groszek
people   ludzie
potatoes   ziemniaki
sweets   słodycze
the Sweet Monster   Słodyczowy Potwór
tomatoes   pomidory
vegetable   warzywo
What’s your favourite fruit?   Jaki jest twój 

ulubiony owoc?
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put on   założyć
shoes   buty
shorts   krótkie spodenki, szorty
socks   skarpetki
sun hat   kapelusz od słońca
take off   zdjąć
T-shirt   koszulka z krótkim rękawem, T-shirt
vest   kamizelka

Happy Halloween!
Trick or Treat!   Cukierek lub psikus!

Happy New Year!
fireworks   ognie sztuczne
food   jedzenie
fun   zabawa
New Year   Nowy Rok
presents   prezenty
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Odegraj dialog. 

Act.

Odpowiedz.

Answer. 

Wybierz. 

Choose.

Zakreśl kółkiem. 

Circle.

Zaznacz różnice. 

Circle differences.

Pokoloruj. 

Colour. 

Uzupełnij. 

Complete. 

Policz. 

Count. 

Narysuj. 

Draw 

Połącz strzałkami. 

Draw lines. 

Znajdź. 

Find. 

Znajdź i przyklej naklejki. 

Find the stickers. 

Odnajdź. 

Follow. 

Połącz. 

Join. 

Pobawmy się. 

Let’s play! 

Posłuchaj. 

Listen. 

Popatrz. 

Look. 

Wykonaj. 

Make. 

Dopasuj. 

Match. 

Ponumeruj. 

Number. 

Pobaw się.

Play. 

Wskaż. 

Point.

Wpisz (✓) lub (✗).

Put a (✓) or a (✗).

Przeczytaj. 

Read. 

Powiedz. 

Say. 

Zaśpiewaj. 

Sing.

Zaśpiewaj i pokaż. 

Sing and do.

Porozmawiaj. 

Talk.

Napisz/Narysuj po śladzie. 

Trace.

Napisz.

Write.

Instructions/Polecenia


