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Drogi Rodzicu, 

OTO NASZA PREZENTACJA 

W tej części poradnika poznasz,  

angielskie słówka  

z zakresu tematycznego:  

ZWIERZĘTA 

do ćwiczeń z dzieckiem 

z przyjemnością i na wesoło.



W naszym świecie nic nie występuje w oderwaniu od pozostałych elementów. 

Zagadnienie ’Zwierzątka’ również ćwiczy kolory i inne wybrane słówka. 

 Nasza Instrukcja Dla Rodzica wyjaśnia i tłumaczy je wszystkie.

Całe zdania ładnie osadzą nam dane słowo w sytuacji z życia, 

 a dziecko będzie mogło w łatwy utożsamić się z nim.

Do przećwiczenia mamy kilka bardzo typowych sytuacji, w kontekście  

edukacyjnym bardzo często pojawiających się, z których możemy  

przerobić wszystkie, bądź tylko te ulubione.  

Prezentacja: 

1.  ZWIERZĘTA NA FARMIE  

2.  W DOMU 

3.  ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE



chickhorse bunny

sheep piggy

These are farm  animals!  

To są wiejskie zwierzęta! 

cow

goat

duck



parrothamster fish

catdog

These are pets !  

To są domowe zwierzęta! 

tortoise



elephantlion giraffe tiger

hippo crocodile zebra

These are exotic  animals!  

To są egzotyczne zwierzęta! 

monkey



green

A horse is a big animal

Konik to duże  zwierzę

I like horses 
Ja lubię koniki 

Horses are brown. 

Koniki są brązowe. 



green

Horses go: Neigh Neigh! 

Koniki robią: I Ha Ha! 

Horses are brown or black or white 

Koniki są brązowe lub czarne lub białe 



green

I like horses 
A horse is a big animal

Konik to duże  zwierzę

I like horses 
Ja lubię koniki 



green

A chick is a small animal

Kurczaczek to małe zwierzątko 

I like chicks 
Ja lubię kurczaczki 

Chicks are small 

Kurczaczki są małe 



green

A chick goes: Cock-A-Doodle-Doo!
Kurczaczek robi: Kuku-Ryku! 

I like chicks 
Ja lubię kurczaczki 

Chicks are small 

Kurczaczki są małe 



I like chicks 

A chick is a small animal
Kurczaczek to małe zwierzątko 

I like chicks 
Ja lubię kurczaczki 



A rabbit is a small animal.
Króliczek to  małe zwierzątko. 

I like rabbits. 

Ja lubię króliczki. 

Rabbits are cute.

Króliczki są słodkie. 



Rabbits jump -Króliki skaczą 

Rabbits are white,  
brown and black.

Króliki są białe,  
brązowe i czarne.



A rabbit is a small animal.
Królik to  małe zwierzątko. 

Rabbits are cute.
Króliki są słodkie. 

I like rabbits 



A goat  
is a funny animal.

Koza to  
zabawne zwierzątko. 

I like goats. 
Ja lubię kozy. 

Goats are funny.
Kozy są zabawne. 



Goats jump -  Kozy skaczą 

Goats are grey,  
brown and black.

Kozy są szare,  
brązowe i czarne.



A goat is a funny animal.
Koza to zabawne zwierzątko. 

Goats are funny.
Kozy są zabawne. 

I like goats 



green

A cow is a big animal.

Krówka to duże zwierzę. 

Ja lubię krówki.
I like cows.



green

Cows go Mooo, Mooo!

Krówki robią Muuu Muuu! 

Cows are black, white and brown.

Krówki są czarne, białe i brązowe.



green

A cow is a big animal.
Krówka to duże zwierzę. 

Ja lubię krówki.
I like cows. 

I like cows 



Ja lubię owieczki.

green

A sheep is a fluffy animal.

Owieczka to puszyste zwierzę. 

I like sheep. 



Owieczki są czarne i białe.

Sheep go:   
Baaa, Baaa!

Owieczki robią:  
Beee, Beee! 

Sheep are black and white. 



Owieczki są czarne i białe.

Sheep go: Baaa, Baaa!
Owieczki robią: Beee, Beee! 

Sheep are black and white. 

I like sheep. 



Ja lubię kaczki.

A duck is a nice animal.

Kaczka to miłe zwierzę. 

I like ducks. 



Kaczki są żółte i białe.

Ducks go: Quack, Quack!

Kaczki robią: Kwa, Kwa! 

Ducks are yellow and white.



Kaczki są żółte i białe.

Ducks go: Quack, Quack!
Kaczki robią: Kwa, Kwa! 

Ducks are yellow and white. 

I like ducks. 



Ja lubię świnki.

green

A pig is a clever animal.

Świnka to mądre zwierzę. 

I like pigs. 

Pigs are clever animals.



green

A piggy goes: Oink Oink!

Świnka robi: Kwi Kwi!

Pigs are pink.

Świnki są różowe.



green

A piggy goes: Oink, Oink!
Świnka robi: Kwi, Kwi!

Piggies are pink.
Świnki są różowe.

I like pigs. 



parrothamster fish

catdog

These are pets !  

To są domowe zwierzęta! 

tortoise



Ja lubię pieski.

A dog is a clever animal.
Piesek to mądre zwierzę.

I like dogs. 



A dog  
goes Bow Wow!

Piesek 
robi Hau Hau!

Dogs are black, brown and white.
Pieski są czarne, brązowe i białe.



Ja lubię pieski.

green

A dog is a clever animal.
Piesek to mądre zwierzę.

I like dogs. 



green

A cat is a sweet animal.
Kot to słodkie zwierzę.

I like cats. 
Ja lubię koty. 

Cats are fluffy.
Koty są puszyste. 



green

Meow…Meow…

Cats are brown, grey or white
Kotki są brązowe, szare lub białe 

Cats go: Meow! 
Kotki robią: Miau!



Kot to słodkie zwierzę. 

I like cats. Ja lubię koty. 

Cats are fluffy.
Koty są puszyste. 

A cat is a sweet animal.



green

A hamster is a small animal.
Chomik to małe zwierzę. 

I like hamsters. 
Ja lubię chomiki. 

Hamsters are cute.
Chomiki są słodkie. 



Hamsters are brown, grey or white.

Chomiki są brązowe, szare lub białe. 

Hamsters eat grain. 

Chomiki jedzą ziarno.



A hamster is a small animal.
Chomik to małe zwierzę. 

Hamsters are cute.
Chomiki są słodkie. 

I like hamsters. 



green

A parrot is a small animal.
Papuga to małe zwierzę. 

I like parrots. 
Ja lubię papugi. 

Parrots are cute.
Papugi są słodkie. 



Parrots are blue,  
red or green.

Papugi są niebieskie,  
czerwone lub zielone. 

Parrots eat grain. 

Papugi jedzą ziarno.



A parrot is a small animal.
Papuga to małe zwierzę. 

Parrots are cute.
Papugi są słodkie. 

I like parrots. 



A fish is a small animal.
Rybka to małe zwierzę. 

I like fish. 
Ja lubię rybki. 

Fish are pretty.
Rybki są ładne. 



Fish are colourful.
Rybki są kolorowe. 

Fish swim in the sea. 
Rybki pływają w morzu.



Fish are colourful.
Rybki są kolorowe.

Fish are pretty animals.
Rybki są ładnymi zwierzątkami. 

I like fish. 



A tortoise is a small animal.
Żółw to małe zwierzę. 

I like tortoises. 
Ja lubię żółwie. 

Tortoises are slow.
Żółwie są powolne. 



Tortoises walk  
on land, too.

Żółwie także chodzą 
po lądzie. 

Tortoises swim  
in the sea. 

Żółwie pływają 
w morzu.



Tor toises live in the sea and on land. 
Żółwie żyją w morzu i na lądzie.

Tor toises are slow.
Żółwie są powolne. 

I like  
tortoises. 



elephantlion giraffe tiger

hippo crocodile zebra

These are exotic  animals!  

To są egzotyczne zwierzęta! 

monkey



green

A lion is the king of the jungle.
Lew jest królem dżungli.

I like lions. 
Ja lubię lwy. 

Lions are yellow. 

Lwy są żółte. 



green

Lions go: Roar Roar! 

Lwy robią: I Grr Grr! 

Lions are yellow  
and brown. 

Lwy są żółte 
i brązowe. 



green

I like lions. 

A lion is the king of the jungle.
Lew jest królem dżungli.

I like lions. Ja lubię lwy. 



green

An elephant is a big animal.

Słoń to duże zwierzę. 

I like elephants. 

Ja lubię słonie. 

Elephants have big ears. 

Słonie mają duże uszy. 



An elephant is a big animal.
Słoń to duże zwierzę. 

Elephants have big ears and a trunk. 
Słonie mają duże uszy i trąbę. 



green

I like elephants. 

An elephant is big and grey.
Słoń jest duży i szary.

I like elephants. 
Ja lubię słonie. 



green

A giraffe  
is a tall animal.

Żyrafa to  
wysokie zwierzę. 

I like giraffes. 
Ja lubię żyrafy. 

Giraffes have long necks. 
Żyrafy mają długie szyje. 



A giraffe 
is a tall animal.

Żyrafa to  
wysokie zwierzę. 

Giraffes are yellow and brown. 
Żyrafy są żółte i brązowe. 



I like giraffes. 

Giraffes are yellow  
and brown. 

Żyrafy są żółte i brązowe. 

A giraffe is a tall animal.
Żyrafa to wysokie zwierzę. 



green

A tiger is a fast animal.
Tygrys to szybkie zwierzę. 

I like tigers. 
Ja lubię tygrysy. 

Tigers have big paws. 
Tygrysy mają duże łapy. 



A tiger is orange 
and brown.

Tygrys jest  
pomarańczowy i brązowy.

I like tigers. 
Ja lubię tygrysy. 



green

I like tigers. 
I like tigers. 
Ja lubię tygrysy. 

Tigers have big paws. 
Tygrysy mają duże łapy. 



A monkey is a cheerful  
animal.

Małpka jest wesołym  
zwierzątkiem.

I like monkeys. 
Ja lubię małpki. 

Monkeys are brown. 
Małpki są brązowe. 



green

Monkeys jump  
on the trees.

Małpki skaczą  
po drzewach. 

Monkeys are yellow and brown. 

Małpki są żółte i brązowe. 



I like monkeys. 

Monkeys jump on the trees.
Małpki skaczą po drzewach. 

Monkeys are yellow and brown. 
Małpki są żółte i brązowe. 



A hippo is a very big animal.

Hipopotam jest bardzo dużym 
zwierzakiem.

I like hippos. 
Ja lubię  

hipopotamy. 

Hippos are grey. 
Hipopotamy są szare. 



Hippos swim in a lake.

Hippos are grey. 

Hipopotamy  
są szare. 

Hipopotamy pływają w jeziorze.



I like hippos. 
Hippos swim in a lake.
Hipopotamy pływają w jeziorze.

A hippo is a very big animal.
Hipopotam jest bardzo dużym  
zwierzakiem.



A crocodile is a very big animal.
Krokodyl jest bardzo dużym  

zwierzakiem.

I like crocodiles. 
Ja lubię krokodyle. 

Crocodiles are green. 
Krokodyle są zielone. 



Crocodiles are green. 
Krokodyle są zielone. 

Crocodiles have big teeth. 
Krokodyle mają duże zęby. 



Krokodyl jest bardzo dużym  
zwierzakiem.

I like  
crocodiles. 
Crocodiles swim in a lake.
Krokodyle pływają w jeziorze.

A Crocodile is a very big animal.



A zebra is a very pretty animal.
Zebra jest bardzo ładnym  

zwierzątkiem.

I like zebras. 
Ja lubię zebry. 

Zebras are black and white. 
Zebry są czarno-białe. 



A zebra is a very pretty animal.
Zebra jest bardzo ładnym  

zwierzątkiem.

A zebra has black and white stripes.

Zebra ma czarne i białe paski.



a parrot

a dog

These are pets !  

To są zwierzęta! 

THE END

a horse

a bunny

a chick

crocodile tiger


