
My Summer English
part 1

At the Safari
At the Campsite
At the Beach

Angielski na wakacjach o wakacjach 



Drogi Uczniu, Drogi Rodzicu,

W tej książeczce  znajdziecie

ćwiczenia z języka angielskiego 

na ciepłe, słoneczne lub deszczowe  

dni lata. Wakacyjne ćwiczenia są

poświęcone podróżom, dzięki nim

nauczysz dziecko ładnie pisać,

powtórzycie słówka i gramatykę.

Contents - Spis treści:

At the Camp - na Kempingu

At the Beach - na Plaży 

At the Safari - na Safari 

Gramatyka: czasowniki: Być, Mieć,  

A na końcu znajdziesz rozdział:

Liczebniki, Liczba pojedyncza oraz

mnoga rzeczowników.



My Holiday English    level 2

At the Campsite

zdobądź odznakę:
 

AMERICAN CAMPER
Giewont

Rysy

Morskie Oko



campsite - kemping, obóz, 

mountains - góry

This is a rabbit.

This is a rabbit.

This is a cat.

This is a cat.

This is a dog.

This is a dog.

fire - ognisko

tent - namiot

sleeping bag - śpiwór

sausage - kiełbaska
tent

fire

trails
sausage marshmallow

sleeping-bag

forest
mountains

At the campsite - słownictwo:

forest - las

trails - szlaki

Przed Tobą Level 2:
At the campsite - Na kempingu.

Przejdź cały poziom nr 2 

wykonaj wszystkie zadania 



marshmallow - pianka

backpack - plecak

compass - kompas

water - woda

binoculars - lornetka

a light - latarnia

campers - obozowicze

put up a tent - rozkładać namiot

We put up a tent.

My rozkładamy namiot

Napisz po śladzie:
At the campsite - słownictwo:



Light a fire - palić ognisko

We light a fire-my palimy ognisko

We light a fire-my palimy ognisko

We cook dinner-my gotujemy obiad

We cook dinner-my gotujemy obiad

We cook dinner

We cook sausage, marshmallows.

My pieczemy kiełbaskę i pianki.

We walk in the mountains.

My chodzimy po górach.

We walk on the trails.

My chodzimy po szlakach.

Przeczytaj, pokoloruj i napisz po śladzie:



We walk in the mountains.

My chodzimy po górach.

We walk on the trails.

My chodzimy po szlakach.

We are careful! Jesteśmy ostrożni!

We are careful! Jesteśmy ostrożni!

This is a bear.

This is a bear.

Bears live in the mountains.

Niedźwiedzie mieszkają w górach.

Bears live in the mountains.

Niedźwiedzie mieszkają w górach.This is a bear.



Połącz wyrazy i obrazki:

fire

water

sausage

tent

marshmallow

backpack

trails

compass

put up a tent

light a fire

binoculars

sleeping - bag

light

fire

sausage

camper



Podpisz obrazki po śladzie:

tent - namiot

backpack - plecak

trails - szlaki

water - woda

compass - kompas

fire - ognisko

marshmallow - pianka

sausage - kiełbaska

sleeping - bag - śpiwór

binoculars - lornetka

light - latarnia

light a fire - palić ognisko

put up a tent - rozłożyć namiot

walk on the trails - chodzić szlakami



Color and write - pokoloruj i podpisz:

a camper girl

a camper girl

a camper girl

a camper boy

a camper boy

a camper boy

a camper boy

a camper girl

a tent    a tent

put up a tent

put up a tent

put up a tent

light a fire

light a fire

light a fire

light a fire



Color and write - pokoloruj i podpisz:

a backpack

a backpack

a backpack

a sleeping bag

a sleeping bag

a sleeping bag

a sleeping bag

a backpack

a marshmallow

a marshmallow

a marshmallow

a marshmallow

a sausage

a sausage

a sausage

a sausage



Count and write - policz i podpisz:

campers
tents
trees

sausages

How many campers can you see?

I can see................. campers.

How many tents can you see?

I can see................. tents.

How many trees can you see?

I can see................. trees.

How many sausages can you see?

I can see................. sausages.

This is a rabbit.
This is a rabbit.

This is a cat.
This is a cat.

This is a dog.
This is a dog.

mountains
sleeping- bags
marshmallows
fire



Color and write - pokoloruj i podpisz:

cook dinner

cook dinner

cook dinner

walk on trails

walk on trails

walk on trails

walk on trails

cook dinner

a compass

a compass

a compass

a compass

binoculars

binoculars

binoculars

binoculars

Uwaga! Zaraz ukończysz Level 2 !



cook dinner

cook dinner

cook dinner

I am an American Camper Now !

i wykonaj wszystkie zadania!

Super! Level 2 za Tobą!

Otrzymujesz odznakę: 

AMERICAN CAMPER

CONGRATULATIONS!

Zdobądź Level 3

Przejdź cały poziom nr 2

Koniec Level 2 !

I am an American Camper Now !

Jestem amerykańskim Kamperem!

Jestem amerykańskim Kamperem!

Przed Tobą Level 3:
The Sea and the Beach - plaża i morze



1. Liczba mnoga: np.: a ball - balls 
Gramatyka 

Dodajemy do rzeczownika literkę „s” 

A teraz Ty dodaj:

a girl -

a boy - 

a ball  - - 

a tree - 

a bear - 

2. Liczby: 

One                               Eight

Two                               Nine

Three                           Ten

Four                              

Five

Six

Seven



Połącz liczby z obrazkami:
Gramatyka                                                        Liczby 11-20

Eleven                   Nineteen

Twelve                   Twenty

Thirteen

Fourteen

Fifteen

Sixteen

Seventeen

Eighteen

One                               Eight

Two                               Nine

Three                           Ten
Four                              

Five

Six

Seven



One
Gramatyka. Napisz po śladzie i przepisz obok:

Two

Three

Four

Five 

Six

Seven

Eight

Nine

Ten

Eleven

Twelve

Thirteen

Fourteen

Fifteen

Sixteen



Seventeen

Napisz po śladzie i przepisz obok:   Napisz po śladzie i uzupenij swój wiek:

Eighteen

Nineteen

Twenty

One, two, three, four, five six, 

seven, eight, nine, ten.

Eleven, twelve, thirteen, fourteen,

Fifteen, sixteen, seventeen, 

Eighteen, nineteen, twenty..

I am ..................... years old.

I am ..................... years old.

Ja mam ........................... lat.

How old are you?

How old are you?

Ile masz lat?

Ile masz lat?



I am - I’m  - ja jestem
Gramatyka - Czasownik „To Be” czyli „Być” oraz skróty:

You are - you’re - ty jesteś

He is - he’s - on jest

She is - she’s - ona jest

We are - we’re - my jesteśmy

You are - you’re - wy jesteście

They are - they’re - oni są

! You are - ty jesteś i wy jesteście

Liczba mnoga 

How many

How many

I’m a boy on holidays.       

You’re a Surfer. on the beach.

He’s a Tourist on Safari.

She’s a Camper in the mountains.

Anglicy lubią skróty. Skracają 
czyli łączą osobę i czasownik,
prawdopodobnie żeby szybciej i 
łatwiej mówić. Ale czy im to do-
brze wychodzi ? ☺

 I’m a girl on holidays.



I’m a Camper in the forest

Gramatyka. Napisz po śladzie zdania z czasownikiem „BYĆ”:

You’re a Tourist on Safari

She’s a girl on the beach.

He’s a boy in the jeep. 

We’re animals in the boat.

You’re Surfers on the sea.

The’re Campers at the camp.

Ja jestem Kamperem w lesie.

Ty jesteś Turystą na Safari.

Ona jest dziewczynką na plaży.

On jest chłopcem w dżipie.

My jesteśmy zwierzętami w łodzi.

Wy jesteście Surferkami na morzu.

Oni są Kamperami w obozie..



I have got - I’ve got  - ja mam
Gramatyka - Czasownik „Have got” czyli „mieć” oraz skróty:

You have got - you’ve got - ty masz

He has got - he’s  got- on ma

She has got - she’s got - ona ma

We have got - we’ve got - my mamy

You have got - you’ve got - wy macie

They have got - they’ve got- oni mają

! You - znaczy ty oraz wy

Liczba mnoga 

How many

I’ve got binoculars and a jeep.       

He’s got cold lemonade and a ball.

She’s got an umbrella and a book.

We’ve got a tent and campfire.

Z czasownikiem „have” także 
używane są skróty. Skracają się 
jak poprzednio: osoba i czasow-
nik ☺

You’ve got a backpack and a light.



I can - ja mogę                  I can’t 
Gramatyka - Czasownik „Can czyli „móc/umieć/potrafić” oraz skróty w przeczeniach:

You can - ty możesz         You can’t

He can  on może                  He can’t

She can- ona może           She can’t

We can- - my możemy     We can’t

You can - - wy możecie     You can’t

They can -oni mogą         They can’t

! You - znaczy ty oraz wy

Liczba mnoga 

How many

I can see exotic animals!

We can lie on the beach.

She can surf and swim.

He can put up a tent and cook.

Z czasownikiem „can” także 
używane są skróty. ALE TYLKO 
PRZECZENIA! Skracają się jak 
poprzednio: osoba i czasownik 
☺

You can’t swim in the sea!w



Twoje własne notatki:



Twoje własne notatki:



Twoje własne notatki:


