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Module 1
Unit 1
black czarny
blue niebieski
cat kot
dog pies
eight osiem
five pięć
forest las
for me dla mnie
for you dla ciebie
four cztery
Goodbye! Cześć! / Do widzenia!
green zielony
guardian strażnik
Hello! Cześć! / Dzień dobry!
Hi, I’m … Cześć, nazywam się...
How do you spell it? Jak to się pisze?
How old are you? Ile masz lat?
I’m ten. Mam dziesięć lat.
love kochać
magic magiczny
Nice to meet you. Miło cię poznać.
nine dziewięć
one jeden
orange pomarańczowy
purple fioletowy
really naprawdę
red czerwony
seven siedem
six sześć
ten dziesięć
This is … To jest...
three trzy
two dwa
Welcome to ... Witajcie w...

Słowniczek
What’s your name? Jak się nazywasz?
white biały
Who’s that? Kto to jest?
Who’s this? Kto to jest?
willow wierzba
yellow żółty

Unit 2
aeroplane samolot
apple jabłko
be quiet być cicho
Be quiet! Bądź(cie) cicho!
board tablica
book książka
box pudełko
chair krzesło
classroom klasa
colour kolorować
Colour! Pokoloruj(cie)!
desk ławka
favourite colour ulubiony kolor
fox lis
funny śmieszny
Good morning! Dzień dobry! (rano)
listen słuchać
Listen! Słuchaj(cie)!
Miss panna, pani
notebook notes
Open your book! Otwórz(cie) książkę!
pen długopis, pióro
pencil ołówek
pencil case piórnik
read czytać
Read! Czytaj(cie)!
rubber gumka do mazania
ruler linijka
school szkoła
schoolbag szkolny plecak
sharpener temperówka
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Słowniczek
silly niemądry
sing śpiewać
Sing! Śpiewaj(cie)!
sit down usiąść
Sit down! Usiądź(cie)!
stand up wstać
Stand up! Wstań(cie)!
teacher nauczyciel, nauczycielka
Time for school! Czas iść do szkoły!
What’s that? Co to jest?
What’s this? Co to jest?
write pisać
Write! Pisz(cie)!
Troll Tales!
great świetny, wspaniały
Please! Proszę!
stop przestać
Stop! Przestań(cie)!
Go Green!
apples jabłka
branches gałęzie
leaves liście
roots korzenie
trunk pień
Our World
age wiek
Canada Kanada
flag flaga
Germany Niemcy
I’m from … Jestem z...
the UK Wielka Brytania

Module 2
Unit 3
all day long cały dzień
Be careful! Uważaj(cie)!
brother brat
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dad tato
drive jeździć (np. samochodem)
eighteen osiemnaście
eleven jedenaście
family rodzina
famous sławny
fifteen piętnaście
fireman strażak
flower kwiat
fourteen czternaście
friend przyjaciel, przyjaciółka
girl dziewczynka
grandma babcia
grandpa dziadek
happy szczęśliwy
Help! Na pomoc!
job praca
kangaroo kangur
Meet my family! Poznaj moją rodzinę!
milkman mleczarz
mum mama
nineteen dziewiętnaście
policeman policjant
postman listonosz
pretty ładny
pupil uczeń
ride jeździć (np. na rowerze)
run biec
sad smutny
seventeen siedemnaście
singer piosenkarz, piosenkarka
sister siostra
sixteen szesnaście
They’re lovely! Są śliczne!
thirteen trzynaście
town miasto
twelve dwanaście
twenty dwadzieścia
vase wazon, flakon
walk chodzić

You’re welcome! Proszę bardzo. (w odpowiedzi
na podziękowanie)
zoo ogród zoologiczny

Unit 4
ball piłka
big duży
bike rower
birthday card kartka urodzinowa
bus autobus
camera aparat fotograficzny
car samochód
cool świetny, super
get in wsiąść
glass szklanka
guitar gitara
Happy Birthday! Wszystkiego najlepszego
z okazji urodzin!
helicopter helikopter
kite latawiec
Let’s buy ... Kupmy...
list lista
lorry ciężarówka
new nowy
old stary
open otworzyć
panda panda
party hat imprezowy kapelusz
plane samolot
present prezent
roller-skates łyżworolki
small mały
teddy bear pluszowy miś
toy train pociąg zabawka
toyshop sklep z zabawkami
warm wishes serdeczne życzenia
watch zegarek na rękę
Troll Tales!
balloon balon

Go Green!
always zawsze
aluminium aluminium
glass szkło
keep it clean utrzymuj ją w czystości
paper papier
planet planeta
plastic tworzywo sztuczne
recycling bin pojemnik na odpady
przeznaczone do recyklingu
remember pamiętaj
tin puszka
Our World
China Chiny
England Anglia
grey szary
Hong Kong Hong Kong
London Londyn
New York Nowy Jork
taxi driver taksówkarz
the USA Stany Zjednoczone

Module 3
Unit 5
armchair fotel
bear niedźwiedź
bed łóżko
bedroom sypialnia
behind za
bookcase szafka na książki
brown brązowy
CD płyta CD
clock zegar
Come in! Wejdź!
Come out! Wychodź!
computer komputer
computer game gra komputerowa
cupboard szafka, kredens
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Słowniczek
football team drużyna piłkarska
Hide! Chowaj(cie) się!
look for szukać
mirror lustro
on na
phone telefon
picture obraz
pink różowy
Quick! Szybko!
radio radio
secret agent tajny agent
sofa sofa, kanapa
table stół
tree drzewo
TV telewizor
under pod
wardrobe szafa

Unit 6
bath wanna
bathroom łazienka
carpet dywan
clean czysty
Come back! Wracaj(cie)!
cooker kuchenka
curtains zasłony
cushion poduszka (ozdobna)
dark ciemny
dirty brudny
door drzwi
floor podłoga
fridge lodówka
frog żaba
ghost duch
house dom
kitchen kuchnia
lamp lampa
living room salon, pokój gościnny
sink zlew
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spider pająk
wall ściana
water woda
Troll Tales!
dinner obiad
hungry głodny
It’s yummy. To jest pyszne.
spaghetti spaghetti
Go Green!
air powietrze
ant mrówka
bee pszczoła
butterfly motyl
grass trawa
ladybird biedronka
leaf liść
stone kamień
worm robak
Our World
balcony balkon
flat mieszkanie
France Francja
garage garaż
plant roślina

Module 4
Unit 7
arm ramię, ręka
body ciało
child dziecko
children dzieci
cute śliczny
dark hair ciemne włosy
ears uszy
everywhere wszędzie
eyes oczy
face twarz

fair hair jasne włosy
fantastic fantastyczny
feet stopy
foot stopa
hand dłoń
head głowa
hero bohater
kitten kociątko
leg noga
Let’s go for a walk. Chodźmy na spacer.
lick lizać
long długi
man mężczyzna, człowiek
mask maska
men mężczyźni, ludzie
mouse mysz
mouth usta, pyszczek
nose nos
tail ogon
teeth zęby
Time for some fun! Czas na zabawę!
tooth ząb
tummy brzuszek
wet mokry
woman kobieta
women kobiety

Unit 8
amazing zdumiewający
circle koło, okrąg
circus cyrkowy
clown klaun
Come on! Chodź(cie)!
dance tańczyć
do karate uprawiać karate
draw rysować
fast szybko
fly latać
glasses okulary

helmet kask
hop skakać
I’ve got an idea! Mam pomysł!
jump skakać
Let’s go! Chodźmy!
a lot of things mnóstwo rzeczy
magic trick czarodziejska sztuczka
magician czarodziej
play the guitar grać na gitarze
play the piano grać na pianinie/fortepianie
rabbit królik
ride a horse jeździć konno
seat belt pas bezpieczeństwa
see widzieć
slow powoli
sometimes czasami, czasem
swim pływać
talent show konkurs talentów
wait czekać
Troll Tales!
gold złoto
No more pixie dust! Wystarczy już tych
sztuczek!
rainbow tęcza
there tam
Go Green!
feel czuć
full of wonder pełen cudów
garden ogród
hear słyszeć
smell wąchać
taste odczuwać smak
touch dotykać
Our World
Brazil Brazylia
sports person sportowiec, sportsmenka
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Słowniczek
Module 5
Unit 9
boots wysokie buty, kozaki
clothes ubrania
cloud chmura
Don’t worry. Nie martw się.
dress sukienka
Good idea! Dobry pomysł!
have a bath wykąpać się
have a great time świetnie się bawić
I’m wearing ... Mam na sobie...
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.
It’s windy. Jest wietrznie. / Wieje.
jacket kurtka
know wiedzieć
pick flowers zrywać kwiaty
shine świecić
shirt koszula
shoes buty
shorts krótkie spodenki, szorty
skirt spódnica
snowman bałwan
socks skarpetki
trainers adidasy
trousers spodnie
T-shirt koszulka z krótkim rękawem, T-shirt
wear mieć na sobie (o ubraniach), nosić
We’re getting wet. Mokniemy.
What’s the problem? W czym problem?

Unit 10
boat łódź
chicken kurczak
climb wspinać się
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cow krowa
crocodile krokodyl
cross przechodzić (przez ulicę)
difference różnica
drink pić
duck kaczka
eat jeść
egg jajko
elephant słoń
farm gospodarstwo
get on wchodzić na coś
giraffe żyrafa
go home iść do domu
goat koza
hippo hipopotam
lion lew
monkey małpa
move ruszać się
park park
rhino nosorożec
safari boat łódka, którą pływają turyści
odwiedzający park safari
seal foka
sheep owca, owce
sleep spać
train pociąg
wild dziki
zebra zebra
zebra crossing przejście dla pieszych
Troll Tales!
catch łapać
I’m cold. Zimno mi.
What’s happening? Co się dzieje?
Go Green!
tractor traktor
turkey indyk
carrots marchewki
tomatoes pomidory

Our World
breakfast śniadanie

Module 6
Unit 11
banana banan
bread chleb
burger hamburger
butter masło
cereal płatki śniadaniowe, musli
cheese ser
chocolate czekolada
dinner obiad
fairy cakes czarodziejskie ciasteczka
honey miód
hot dog hot dog
ice cream lody
It’s one o’clock. Jest (godzina) pierwsza.
juice sok
lunch obiad
lunchtime pora obiadowa
meal posiłek
meat mięso
milk mleko
Of course! Oczywiście!
peas groszek
pineapple ananas
rice ryż
sandwich kanapka
sausage kiełbasa
sugar cukier
supper kolacja
sweet słodki
tea herbata
toast grzanka
What a mess! Co za bałagan!

Unit 12
at night nocą
autumn jesień
baby niemowlę
bird ptak
collect zbierać
do homework odrabiać zadanie domowe
every day każdego dnia
fairy wróżka
Friday piątek
fruit owoce
get up wstać
give dawać
give food karmić, dawać pokarm
go jogging uprawiać jogging
go to bed iść do łóżka
go to the cinema iść do kina
go to work iść do pracy
grow rosnąć
Happy Environment Day! Wszystkiego
najlepszego z okazji Dnia Ochrony Przyrody!
have a shower wziąć prysznic
in the afternoon po południu
in the evening wieczorem
in the morning rano
Let’s celebrate! Świętujmy!
listen to music słuchać muzyki
make nests wić gniazda
Monday poniedziałek
outside na zewnątrz
Saturday sobota
season pora roku
sell sprzedawać
ski jeździć na nartach
sleep spać
special szczególny, wyjątkowy
spring wiosna
summer lato
Sunday niedziela
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Thursday czwartek
today dzisiaj
Tuesday wtorek
umbrella parasol
watch TV oglądać telewizję
Wednesday środa
winter zima
Troll Tales!
fair jarmark, targ
strawberry truskawka
tasty smaczny
Go Green!
bulb cebulka
corn kukurydza
garlic czosnek
lettuce sałata
salad sałatka
seeds nasiona

Australia Australia
building budynek
country kraj
Geography geografia
group grupa
include zawrzeć, uwzględnić
map mapa

Our School 2
break the code złamać kod
in code za pomocą kodu
Maths matematyka

Our School 3

Our World
Japan Japonia
sushi sushi (japońska potrawa)

aluminium aluminiowy
design zaprojektować
front door drzwi wejściowe
glass szklany
Technology technika
wooden drewniany

Happy New Year!

Our School 4

cheer okrzyk
count liczyć
fireworks ognie sztuczne
happy szczęśliwy
midnight północ
party przyjęcie, impreza

Literature literatura
poem wiersz

Mother’s Day
award odznaczenie
code kod
Earth Ziemia
find out dowiedzieć się
secret message tajna wiadomość
think myśleć
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Our School 1

Our School 5
Alaska Alaska
pack your suitcase spakować walizkę

Our School 6
move przeprowadzać się
Science przyroda (przedmiot szkolny)

