
SEPTEMBER. WRZESIEŃ               WORD LIST. LISTA SŁÓWEK.  

GROUPS: STARS, BEES, LADYBIRDS, BEARS  
 

GREETINGS - PRZYWITANIA 

Hello! Cześć! 

Good morning! Dzień dobry! (rano) 

Good afternoon! Dzień dobry! (od 12:00) 

Good evening! Dobry wieczór! 

Good night! Dobranoc! 

Goodbye! Do widzenia! 

Bye! Pa! 

See you! Do zobaczenia! 

COLOURS - KOLORY 

white biały 

yellow żółty 

orange pomarańczowy 

pink różowy 

purple fioletowy 

red czerwony 

green zielony 

blue niebieski 

brown brązowy 

black czarny 

gold złoty 

silver srebrny 

grey szary 

beige kremowy, beżowy 

colorful kolorowy 

FEELINGS – UCZUCIA, EMOCJE 

happy szczęśliwy 

sad smutny 

hungry głodny 

good dobry, dobrze 

great świetnie 

wonderful wspaniale 

tired zmęczony 

thirsty spragniony 

not so good nie za dobrze 

scared przestraszony 

shy nieśmiały 

excited podekscytowany 

bored znudzony 

hot gorąco 

cold zimno 

nervous zdenerwowany 

worried zmartwiony 

sleepy śpiący 

sick chory 

angry zły, wściekły 

calm spokojny 

silly w głupkowatym nastroju 
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NUMBERS 

one jeden 

two dwa 

three trzy 

four cztery 

five pięć 

six sześć 

seven siedem 

eight osiem 

nine dziewięć 

ten dziesięć 

ROAD SAFETY- BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE 

traffic light sygnalizacja świetlna 

zebra crossing przejście dla pieszych 

green man zielony ludzik 

red man czerwony ludzik 

Cross! Przejdź! Przechodzić przez np. ulicę  

Don’t cross! Nie przechodź! 

police car radiowóz 

fire engine / fire truck wóz strażacki 

ambulance ambulans / karetka 

police oficer / policeman policjant 

firefighter strażak 

doctor doktor / doktorka 

lollipop lady osoba przeprowadzająca przez ulicę dzieci idące do 

lub ze szkoły 

WEATHER - POGODA 

cloudy pochmurnie 

foggy mgliście 

rainy deszczownie 

sunny słonecznie 

snowy śnieżnie 

stormy burzowo 

cold zimno 

hot gorąco 

warm ciepło 

PERSONAL HYGIENE – HIGIENA OSOBISTA 

towel  ręcznik 

between pomiędzy 

bottom dół (dolna część czegoś) 

top góra (górna część czegoś) 

bath kąpiel, wanna 

water woda 

soap mydło 

squeaky clean czyściutki 

wash your hands umyj swoje ręce 

grab some soap weź mydło /nabierz mydła 

rub your hands pocieraj swoje ręce  

rinse your hands płucz swoje ręce 

dry your hands wysusz swoje ręce 

What else can we do? Co jeszcze możemy zrobić? 
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cover your sneeze zakrywaj kichanie 

cough into your elbow kaszl w swój łokieć 

Let’s stay healthy! Bądźmy zdrowi 

EXPRESSIONS - WYRAŻENIA 

A: How are you today? – Jak się dzisiaj masz/ miewasz?? 

B: I’m [good]. Thanks.– Mam się [dobrze]. Dziękuję.  

B: And you? How about you? - A ty? 

A: I’m [wonderful]. – Czuję się [wspaniale]. 

A: What’s your name? – Jak masz na imię? 

B: I’m [Monika]. / My name’s [Monika]. – Mam na imię [Monika]. 

A: Nice to meet you. – Miło mi Cię poznać. 

B: Nice to meet you, too. – Mnie Ciebie również miło poznać. 

A: What day is today? – Jaki dzisiaj jest dzień. 

B: Is it [Monday] today? – Czy dzisiaj jest poniedziałek. 

A: No! – Nie 

B: Is it ]Tuesday] today? – Czy dzisiaj jest wtorek? 

A: Yes! It’s ]Tuesday] today. – Tak. Jest wtorek dzisiaj. 

A: Look through the window. – Popatrzcie przez okno. 

A: How’s the weather today? – Jaka dzisiaj jest pogoda? = What’s the weather like today? 

B: It’s [sunny] today! 

A: What’s the season now? – Jaka jest teraz pora roku? 

B: It’s autumn now. – Teraz jest jesień. 

A: Give me [water] please. – Daj mi wodę, proszę. 

B: Here you are.- Proszę bardzo. 

A: Thank you. - Dziękuję. 

B:You’re welcome – Nie ma za co. 

 

Wyrażenia tylko dla Gwiazdek i Pszczółek: 

A: What month is it? – Jaki jest miesiąc? 

B: It’s September. – Jest wrzesień. 

A: How’s the temperature? – Jaka jest temperatura? 

B: It’s hot/ warm / cold. – Jest gorąco / ciepło / zimno. 
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SONGS - PIOSENKI 

Maple leaf learning: 

„Good morning song for kids” 

‘’Let’s shake hands” 

„How are you today?” 

„The greetings song” 

„Goodbye friends” 

„Let’s be planes” 

„The Pinocchio” 

„How many fingers do you have?” 

„How’s the weather song” 

„Jump up high” 

 

Super simple songs: 

„Hello!” 

„Make a circle” 

„Walking, walking” 

„Bye bye Goodbye” 

„Open shut them” 

 

Pinkfong!: 

„Wash your hands with Baby Shark”  

„Wash your hands dance with Baby Shark”  

 

CHANTS- RYMOWANKI 

Jbrary: 

„The handwashing song” (od 0,17s do 0,56s) 

 
Tops and bottoms, tops and bottoms  

In between, in between  

Scrub them all together, scrub them all together  

Now we’re clean, squeaky clean 
 

Pebbles live: 

„Twinkle, twinkle traffic light with action” (do 0,34s) 

 

Twinkle, twinkle traffic light 

Shining on the corner bright 

When it’s green it’s time to go 

When it’s red it’s stop you know. 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-0o79IMmAYE&list=PL1nYDzn3dDLtART5DJMAjl-GE1948gS9b&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=pHmsE1mnhgg&ab_channel=MapleLeafLearning
https://www.youtube.com/watch?v=teMU8dHLqSI&list=PL1nYDzn3dDLtART5DJMAjl-GE1948gS9b&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=gVIFEVLzP4o&list=PL1nYDzn3dDLtART5DJMAjl-GE1948gS9b&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=EkcWe12ENH0&list=PL1nYDzn3dDLu-WPUtT2EzGN-XRT71KzTl&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=YU8VOhXpLi0&list=PL1nYDzn3dDLu-WPUtT2EzGN-XRT71KzTl&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=JV-D_K4drsA&list=PL1nYDzn3dDLu-WPUtT2EzGN-XRT71KzTl&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=gKPyO2vJEME&list=PL1nYDzn3dDLu-WPUtT2EzGN-XRT71KzTl&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=I8GeA3anPdo&list=PL1nYDzn3dDLs8YQZLpe7U81_ejBpjR7q6&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=E7GiYRJY7Cw&list=PL1nYDzn3dDLtART5DJMAjl-GE1948gS9b&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8&list=PL1nYDzn3dDLtART5DJMAjl-GE1948gS9b&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=ALcL3MuU4xQ&list=PL1nYDzn3dDLtART5DJMAjl-GE1948gS9b&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=fPMjnlTEZwU&list=PL1nYDzn3dDLu-WPUtT2EzGN-XRT71KzTl&index=18&ab_channel=SuperSimpleSongs-KidsSongs
https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY&list=PL1nYDzn3dDLu-WPUtT2EzGN-XRT71KzTl&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y&list=PL1nYDzn3dDLtART5DJMAjl-GE1948gS9b&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=L89nN03pBzI&list=PL1nYDzn3dDLvXLGs9YnfVPkX9Y7hNrNWy&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=a1IWWXZkHzY&list=PL1nYDzn3dDLvXLGs9YnfVPkX9Y7hNrNWy&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=kJhWl1LLz5Q&list=PL1nYDzn3dDLu-WPUtT2EzGN-XRT71KzTl&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=SXLQE86JPdA&ab_channel=Pebbleslive

