
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.
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At the Safari

zdobądź odznakę 
AMERICAN SAFARI CHAMPION



Przed Tobą Level 1:
At the Safari - Na Safari

At the safari - słownictwo:

African animals-zwierzęta Afryki

elephant -słoń

giraffe -żyrafa

lion - lew

tiger -tygrys

crocodile - krokodyl

hippopotamus - hipopotam

zebra - zebra



tourist - turysta

monkey - małpa

jeep - dżip

snake - wąż

toucan - tukan

rhino - nosorożec

flamingo - flaming

palm tree - palma

vest - kamizelka

hat - kapelusz

binoculars - lornetka



At the safari - napisz teraz słówka:

African animals-zwierzęta Afryki

Elephant - słoń

Giraffe -żyrafa

Lion - lew

Tiger -tygrys

Crocodile - krokodyl

Hippo - hipopotam

Zebra - zebra

tourist - turysta

monkey - małpa

jeep - dżip

snake - wąż

toucan - tukan

rhino - nosorożec

flamingo - flaming

palm tree - palma



vest - kamizelka

hat - kapelusz

binoculars - lornetka

I am a tourist

Ja jestem turystą

I have binoculars

Ja mam lornetkę -I have binoculars

I am a tourist and I have a hat.

I am a tourist and I have a vest.

I am a tourist, I have binoculars.

Ja jestem turystą i mam kamizelkę

Ja jestem turystą i mam kapelusz

Ja jestem turystą i mam lornetkę.

I wear a hat and a vest.

Ja noszę kapelusz i kamizelkę.



I drive a jeep.

Ja jeżdżę dżipem.

I can see exotic animals.

Ja widzę egzotyczne zwierzęta.

I can see many exotic animals!

Ja widzę wiele egzotycznych zwierząt!

I can see a monkey!

I can see a lion!

I can see a big rhino!

I can see a small snake!

I can see a small toucan!

I can see a big elephant!

Big - small     mały - duży

I can see a small flamingo!

I can see a big giraffe!

I can see many exotic animals!



Match words and pictures - połącz wyrazy i obrazki:

elephant 

giraffe 

lion 

tiger 

crocodile 

hippo 

zebra 

tourist 

jeep 

snake 

toucan 

rhino 

flamingo 

palm tree monkey 

binoculars



Color and write - pokoloruj i podpisz:

an orange tiger

an orange tiger

a yellow giraffe

a grey elephant
a grey elephant

a brown monkey

a brown monkey

a yellow giraffe

a grey hippo

a grey hippo

a green crocodile

a green crocodile

a black and white zebra

a black and white zebra

an orange lion

an orange lion



Lion starts with an L l.

Lion has one tail and four legs.

Hippopotamus starts with an H h

Hippopotamus has four feet.

Lew zaczyna się na literę L l.

Hippopotam zaczyna się na

Hippopotam ma cztery nogi.

Elephant starts with an E.

Słoń zaczyna się na literę S.

Elephant starts with an E.

Colour and write - pokoloruj i podpisz:

literę H h.



Count and write - policz i podpisz:

tourists
zebras
toucans
hat

jeep
palm trees
snake
tigers

How many tourists can you see?

I can see................. tourists.

How many zebras can you see?

I can see................. zebras.

How many tigers can you see?

I can see................. tigers.

How many palm trees can you see?

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



Uwaga! Zaraz ukończysz Levevl 1 !

cook dinner

cook dinner

cook dinner

I am a Safari Champion!

Super! Level 1 za Tobą!

Otrzymujesz odznakę: 

AMERICAN SAFARI CHAMPION

CONGRATULATIONS!
Koniec Level 1 !

I am a Safari Champion!

Jestem Mistrzem Safari!

Jestem Mistrzem Safari!

Elephant has two big ears.

Elephant has two big eyes.

Słoń ma dwoje dużych uszu. 

Słoń ma dwoje dużych oczu. 


