
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 3

At the Beach and Sea

zdobądź odznakę
AMERICAN SURFER 



We are going to the beach!

a compass

a compass

a compass

a compass

binoculars

i wykonaj wszystkie zadania!

sea

flip-flops

trunks

sunglasses

beach house

surfer

surf boards

Przejdź cały poziom nr 3 sand

Powodzenia! Idziemy na plażę!

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



Vocabulary - Słowniczek 

sand - piasek

sea - morze

beach - plaża

surf-board - deska surfingowa

trunks -spodenki

sunglases - okulary słoneczne

surf - surfować

flip-flops - klapki japonki

beach house - domek na plaży

We are - my jesteśmy

We are on the beach -

My jesteśmy na plaży

We are on the beach -

My jesteśmy na plaży

on - na, 

On the beach - na plaży

np.:   na plaży - on the beach



The sea is blue and sand is yellow.

The sea is blue and sand is yellow.

Morze jest niebieskie, piasek jest żółty.

The sea is cold and sand is warm.

The sea is cold and sand is warm.

Morze jest zimne, piasek jest ciepły.

Morze jest zimne, piasek jest ciepły.

Morze jest niebieskie, piasek jest żółty.

Flip-flops are pink.

Flip-flops are pink.

Klapki sa różowe.

Klapki są różowe.

Trunks are orange.

Trunks are orange.

Spodenki są pomarańczowe.

Spodenki są pomarańczowe



I have a surf - board.

I have a surf - board.

Ja mam deskę surfingową.

I like surfing.

I like surfing.   I like surfing.

Ja lubię surfing.

Ja lubię surfing. Ja lubię surfing.

Ja mam deskę surfingową.

The sea is blue and sand is yellow.

The sea is cold and sand is warm.

Flip-flops are pink.

Trunks are orange.

I have a surf - board.

I like surfing.     I like surfing.

We are on the beach.

We are on the warm beach.



On the beach - na plażyVocabulary - Słowniczek 

lie on the be-
achwalk on trails

walk on tra-
ilswalk on tra-
ils

lie - leżeć               

We lie on the beach 

umbrella - parasolka

cold lemonade - zimna lemoniada sandcastle - zamek z piasku

cold - zimny      warm - ciepły

My budujemy zamki z piasku.

sand

sea

sandcastle
cold lemonade

We build sandcastles.

palm tree

bucket - wiaderko

build - budować      drink - pić

umbrella

 we lie  -my leżymy

My leżymy na plaży

We drink cold lemonade.



On the beach - połącz słówka z obrazkami

flip-flops

palm tree

beach

ball

beach house

sea

sun

umbrella

lemonade

sunglasses

surf-board

bucket

seahorse

sandcastle

starfish

trunks



On the beach - podpisz obrazki po śladzie:

umbrella - parasolka

flip-flops - klapki japonki

palm tree - palma

beach - plaża

lemonade

sunglasses

trunks - spodenki

sandcastle - zamek z piasku

ball - piłka 

beach house - domek na plaży

sea - morze

sun - słońce

surf-board - deska surfingowa

bucket - wiaderko

seahorse - konik morski

starfish - rozgwiazda



Przeczytaj i napisz po śladzie:

We lie on the beach.

We lie on the beach.

My leżymy na plaży

We lie under a colourful umbrella.

We lie under a colourful umbrella.

My leżymy pod kolorową parasolką.

My leżymy pod kolorową parasolką.

My leżymy na plaży

We drink cold lemonade.

We drink cold lemonade.

My pijemy zimną lemoniadę.

My pijemy zimną lemoniadę.

We build sandcastles.

We build sandcastles.

My budujemy zamki z piasku.

My budujemy zamki z piasku.



It is warm on the beach

Na plaży jest ciepło.

We lie on the warm beach.

The lemonade is cold.

Lemoniada jest zimna.

We drink cold lemonade.

My pijemy zimną lemoniadę.

My leżymy na ciepłej plaży.

The sea is cold and blue.

Morze jest zimne i niebieskie.

We swim in the cold blue sea.

Pływamy w zimnym niebieskim morzu.

We sit under a palm tree.

My siedzimy pod palmą.

We play on the warm beach.w

My bawimy się na ciepłej plaży.



Color and write - pokoloruj i podpisz:

play on the beach

play on the beach

play on the beach

build sandcastles
build sandcastles

build sandcastles

build sandcastles

play on the beach

lie on the beach

lie on the beach

lie on the beach

lie on the beach

drink lemonade

drink lemonade

drink lemonade

drink lemonade



Color and write - pokoloruj i podpisz:

I like surfing

I like surfing

I like surfing

There is a beach house

There is a beach house

There is a beach house

Tam jest plażowy domek.

Ja lubię surfing

Three surfboards.

Three surfboards.

Three surfboards.

Trzy deski surfingowe

She is a surfer girl

She is a surfer girl

She is a surfer girl

Ona jest surferką.



Count and write - policz, podpisz i wypełnij luki cyfrą:

trunks
sunglasses
flip-flops

How many surf-boards can you see?

I can see................. surf-boards.

How many balls can you see?

I can see................. balls.

How many sandcastles can you see?

I can see................. sandcastles.

How many  trunks can you see?

I can see................. trunks.

umbrellas
palm-trees
sandcastles
surf-boards

walk on tra-
ils

balls



sea sea sea sea sea sea sea sea sea

beach beach beach beach beach beach

sand sand sand sand sand sand 

sandcastle sandcastle sandcastle

lemonade lemonade lemonade

umbrella umbrella umbrella

flip-flops flip-flops flip-flops

surf surf surf surf surf surf surf

bucket bucket bucket bucket bucket

beach house beach house beach house

starfish starfish starfish starfish

seahorse seahorse seahorse seahorse

palm tree palm tree palm tree

sunglasses sunglasses sunglasses

surf-board surf-board surf-board

cold sea cold sea cold sea cold sea

Zaraz ukończysz level 3!



The sea is blue and cold.

Morze jest niebieskie i zimne.

The beach is sandy and warm

We swim and surf in the sea.

My pływamy, surfujemy w morzu.

I can swim and I can surf.

Ja umiem pływać i surfować.

Plaża jest piaszczysta i ciepła.

I build sandcastles on the beach.

Ja buduję zamki z piasku na plaży.

I lie and drink cold lemonade.

Ja leżę i piję zimną lemoniadę.

We play beach volleyball.

My gramy w plażową siatkówkę.

We have a great time!

My wspaniale sie bawimy!



cook dinner

cook dinner

cook dinner

Super! Level 3 za Tobą!
Otrzymujesz odznakę: 
AMERICAN SURFER

CONGRATULATIONS!

KONIEC LEVEL 3 !

I am an American Surfer Now !

I am an American Surfer Now !

I can surf and swim in the sea!

CONGRATULATIONS!

3. AMERICAN SURFER

UDAŁO CI SIĘ PRZEJŚĆ 
WSZYSTKIE POIOMY !

2. AMERICAN CAMPER

1. AMERICAN SAFARI 
CHAMPION

I can surf and swim in the sea!



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’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.

Z czasownikiem have także uży-
wane są skróty. Skracają się jak 
poprzednio: osoba i czasownik 
☺

 I’m a girl on holidays.


