
SEPTEMBER. WRZESIEŃ               WORD LIST. LISTA SŁÓWEK.  

Grupa Słoneczka & Grupa Gwiazdek 
 

GREETINGS - PRZYWITANIA 

Hello! Cześć! 

Good morning! Dzień dobry! (rano) 

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

Good evening! Dobry wieczór! 

Good night! Dobranoc! 

Goodbye! Dowidzenia! 

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 
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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 

eleven jedenaście 

twelve dwanaście 

thirteen trzynaście 

fourteen czternaście 

fifteen piętnaście 

sixteen szesnaście 

seventeen siedemnaście 

eighteen osiemnaście 

nineteen dziewiętnaście 

twenty dwadzieścia 

ROAD SAFETY- BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE 

traffic light sygnalizacja świetlna 

zebra crossing przejście dla pieszych 

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 

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’s your favourite colour? – Jaki jest twój ulubiony kolor? 

B: I like [blue]. – Ja lubię niebieski. 

B: My favourite color is blue. Mój ulubiony kolor to niebieski. 
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SONGS - PIOSENKI 

Maple leaf learning: 

„Good morning song for kids” 

„What’s your name?” 

„How are you today?” 

„The greetings song” 

„What’s your favourite colour?” 

 

Super simple songs: 

„Hello!” 

„What’s your name?” 

„What’s your favourite color?” 

„I see something blue” 

„I see something pink” 

„Make a circle” 

 

CHANTS - RYMOWANKI 

 

Magic bag! Magic bag! What’s inside? 

Magic bag! Magic bag! Open wide! 

 

One, two, three, four, five 

Turn around and close your eyes! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-0o79IMmAYE&list=PL1nYDzn3dDLtART5DJMAjl-GE1948gS9b&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Uv1JkBL5728&list=PL1nYDzn3dDLtART5DJMAjl-GE1948gS9b&index=3&t=0s
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=WsL3PPwHLGY&list=PL1nYDzn3dDLv7Rv6ljg9c0C2A29BBbnDl&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8&list=PL1nYDzn3dDLtART5DJMAjl-GE1948gS9b&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=zMdq9jSaNLg&list=PL1nYDzn3dDLtART5DJMAjl-GE1948gS9b&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY&list=PL1nYDzn3dDLv7Rv6ljg9c0C2A29BBbnDl&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA&list=PL1nYDzn3dDLv7Rv6ljg9c0C2A29BBbnDl&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=Asb8N0nz9OI&list=PL1nYDzn3dDLv7Rv6ljg9c0C2A29BBbnDl&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=ALcL3MuU4xQ&list=PL1nYDzn3dDLtART5DJMAjl-GE1948gS9b&index=6&t=0s

