
NATURE
PRZYRODA



What’s in the sky?

stońce
the sun

Co jest na niebie?

Hello. The Sky. Niebo.
Hello. The Sky. Niebo.

tęcza
rainbow

ptaki
birds

balony
balloons



In the sky there are clouds.

The Sun is shining.

Birds are singing.

There’s a rainbow.

Na niebie są chmury.

Słońce świeci.

Tam jest tęcza.

Ptaki śpiewają.

Write your sentences here:
stońce

the sun

tęcza
rainbow

ptaki
birds

balony
balloons



What is in the Sky?

In the sky there are clouds.

The Sun is shining.

Birds are singing.

There’s a rainbow.

Na niebie są chmury.

Słońce świeci.

Tam jest tęcza.

Ptaki śpiewają.

In the sky there are clouds.

The Sun is shining.

Birds are singing.

There’s a rainbow.

Na niebie są chmury.

Słońce świeci.

Tam jest tęcza.

Ptaki śpiewają.



Napisz tutaj swoje zdania:Write your own sentences here:



What’s on the beach?

Co jest na plaży?

Hello. The Beach. Plaża.
Hello. The Beach. Plaża.

palmy
palm trees

piłka plażowa
beach ball

parasolka
umbrella

leżak
a seat

deska 
surfingowa

surfboard



There is the blue sea.

There are palm trees.

There is a big umbrella.

There is warm sand.

Tam jest błękitne morze.

Tam są palmy.

Tam jest ciepły piasek.

Tam jest duży parasol.

Write your sentences here:



What is in the Beach?

There is the blue sea.

There are palm trees.

There is a big umbrella.

Tam jest błękitne morze.

Tam są palmy.

Tam jest duży parasol.

There is the blue sea.

There are palm trees.

There is a big umbrella.

Tam jest błękitne morze.

Tam są palmy.

Tam jest duży parasol.

There is warm sand.

Tam jest ciepły piasek.

There is warm sand.

Tam jest ciepły piasek.



Napisz tutaj swoje zdania:Write your own sentences here:



ryby
fish

konik morski
seahorse

krab
crab

rozgwiazda
starfish

korale
corals

Hello. The Sea. Morze.
Hello. The Sea. Morze.

What’s in the sea?

Co jest w morzu?



There’s a  yellow sea-horse.

There is green seaweed.

There’s a red starfish.

There’s a red crab.

Tam jest żółty konik morski. 

Tam są zielone wodorosty.

Tam jest czerwony krab.

Tam jest czerwona rozgwiazda.

Write your sentences here:



What is in the Sea?

There’s a  yellow sea-horse.

There is green seaweed.

There’s a red starfish.

There’s a red crab.

Tam jest żółty konik morski. 

Tam są zielone wodorosty.

Tam jest czerwony krab.

Tam jest czerwona rozgwiazda.

There’s a  yellow sea-horse.

There is green seaweed.

There’s a red starfish.

There’s a red crab.

Tam jest żółty konik morski. 

Tam są zielone wodorosty.

Tam jest czerwony krab.

Tam jest czerwona rozgwiazda.



Napisz tutaj swoje zdania:Write your own sentences here:



Hello. The Mountains. Gory.
Hello. The Mountains. Gory.

What’s in the Mountain?

Co jest w Górach?

śnieg
snow las

forest

skały
rocks

łąki
meadows



In the mountains there is snow.

In the mountains there are rocks.

There is a forest with green  trees

There are meadows with flowers.

W górach jest śnieg.

W górach są skały

Tam są łąki z kwiatami.

Tam jest las z zielonymi drzewami.

Write your sentences here:



What is in the Mountain?

In the mountains there is snow.

In the mountains there are rocks.

There is a forest with green  trees

There are meadows with flowers.

W górach jest śnieg.

W górach są skały

Tam są łąki z kwiatami.

Jest las z zielonymi drzewami.

In the mountains there is snow.

In the mountains there are rocks.

There is a forest with green  trees

There are meadows with flowers.

W górach jest śnieg.

W górach są skały

Tam są łąki z kwiatami.

Jest las z zielonymi drzewami.



Napisz tutaj swoje zdania:Write your own sentences here:



Hello. The Weather. Pogoda.
Hello. The Weather. Pogoda.

śnieżny
snowy

słoneczny
sunny

deszczowo
rainy

pochmurnie
cloudy

burzowo
stormy



This is the weather in my country:

It is stormy.

It is sunny.

It is rainy.

To jest pogoda w moim kraju:

Jest burzowo.

Jest deszczowo.

Jest słonecznie.

Write your sentences here:



What is the weather in my country?

It is cloudy.

It is stormy.

It is sunny.

It is rainy.

Jest pochmurnie.

Jest burzowo.

Jest deszczowo.

Jest słonecznie.

It is cloudy.

It is stormy.

It is sunny.

It is rainy.

Jest pochmurnie.

Jest burzowo.

Jest deszczowo.

Jest słonecznie.



Napisz tutaj swoje zdania:Write your own sentences here:



Hello. The Weather. Pogoda.
Hello. The Weather. Pogoda.

What’s the weather like?

Jaka jest pogoda?

It’s rainy.
Jest deszczowo.



What’s the weather like?

It is stormy.

I have got an umbrella.

It is rainy.

Jaka jest pogoda?

Jest burzowo.

Jest deszczowo.

Ja mam parasol.

Write your sentences here:



What is the weather like?

It’s cloudy.

It is stormy.

I have got an umbrella.

It is rainy.

Jest pochmurno.

Jest burzowo.

Jest deszczowo.

Ja mam parasol.

It’s cloudy.

It is stormy.

I have got an umbrella.

It is rainy.

Jest pochmurno.

Jest burzowo.

Jest deszczowo.

Ja mam parasol.



Napisz tutaj swoje zdania:Write your own sentences here:



Hello. The Weather. Pogoda.
Hello. The Weather. Pogoda.

What’s the weather like?

Jaka jest pogoda?

It’s sunny.
Jest słonecznie.



What’s the weather like?

It is hot on the beach.

I got a pair of sunglasses.

I like sunny weather.

Jaka jest pogoda?

Na plaży jest gorąco.

Ja lubię słoneczną pogodę.

Ja mam okulary przeciwsłoneczne.

Write your sentences here:



What is the weather like?

It’s sunny.

It is hot on the beach.

I have got sunglasses.

I like sunny weather.

Jest słonecznie.

Na plaży jest gorąco.

Ja lubię słoneczną pogodę.

Ja mam okulary przeciwsłoneczne.

It’s sunny.

It is hot on the beach.

I have got sunglasses.

I like sunny weather.

Jest słonecznie.

Na plaży jest gorąco.

Ja lubię słoneczną pogodę.

Ja mam okulary przeciwsłoneczne.



Napisz tutaj swoje zdania:Write your own sentences here:



Hello. The Weather. Pogoda.
Hello. The Weather. Pogoda.

What’s the weather like in spring?

Jaka jest pogoda na wiosnę?

It’s sunny.
Jest słonecznie.



What’s the weather like in spring?

It’s sunny.

I’m watering flowers in the garden.

I like sunny weather.

Jaka jest pogoda na wiosnę?

Jest słonecznie.

Ja lubię słoneczną pogodę.

Ja podlewam kwiatki w ogrodzie.

Write your sentences here:



What’s the weather like in Spring?

It’s sunny.

I like sunny weather.

I’m watering flowers in the garden.

It is a warm and sunny Spring.

Jest słonecznie.

Ja lubię słoneczną pogodę.

Jest ciepła słoneczna wiosna.

Ja podlewam kwiatki w ogrodzie.

It’s sunny.

I like sunny weather.

I’m watering flowers in the garden.

It is a warm and sunny Spring.

Jest słonecznie.

Ja lubię słoneczną pogodę.

Jest ciepła słoneczna wiosna.

Ja podlewam kwiatki w ogrodzie.



Napisz tutaj swoje zdania:Write your own sentences here:



Hello. The Weather. Pogoda.
Hello. The Weather. Pogoda.

What’s the weather like in summer?

Jaka jest pogoda w lecie?

It’s hot and sunny.
Jest gorąco i słonecznie.



What’s the weather like in summer?

It’s hot and sunny.

I’m swimming in the warm sea.

I like summer.

Jaka jest pogoda w lecie?

Jest gorąco i słonecznie.

Ja lubię lato.

Pływam w ciepłym morzu.

Write your sentences here:



What’s the weather like in Summer?

I’m swimming in the warm sea.

It is Summer. I like Summer.

Jest lato. Ja lubię lato.

Pływam w ciepłym morzu.

It’s hot and sunny.

Jest gorąco i słonecznie.

Do you like Summer?

Lubisz lato?

I’m swimming in the warm sea.

It is Summer. I like Summer.

Jest lato. Ja lubię lato.

Pływam w ciepłym morzu.

It’s hot and sunny.

Jest gorąco i słonecznie.

Do you like Summer?

Lubisz lato?



Napisz tutaj swoje zdania:Write your own sentences here:



Hello. The Weather. Pogoda.
Hello. The Weather. Pogoda.

What’s the weather like in autumn?

Jaka jest pogoda w jesieni?

It’s rainy.
Jest deszczowo.



What’s the weather like in autumn?

It’s rainy.

It’s autumn.

I’m walking in the rain.

Jaka jest pogoda w jesieni?

Jest deszczowo.

Spaceruję w deszczu.

Jest jesień.

Write your sentences here:



What’s the weather like in Autumn?

It’s rainy.

It’s autumn.

I’m walking in the rain.

Jest deszczowo.

Spaceruję w deszczu.

Jest jesień.

I have got my umbrella.

Ja mam parasol.

It’s rainy.

It’s autumn.

I’m walking in the rain.

Jest deszczowo.

Spaceruję w deszczu.

Jest jesień.

I have got my umbrella.

Ja mam parasol.



Napisz tutaj swoje zdania:Write your own sentences here:



Hello. The Weather. Pogoda.
Hello. The Weather. Pogoda.

What’s the weather like in winter?

Jaka jest pogoda w zimie?

It’s snowy and cold.
Jest śnieżnie i zimno.



What’s the weather like in winter?

It’s snowy and cold.

It's a cold winter.

I’m playing in the snow.

Jaka jest pogoda w zimie?

Jest śnieżnie i zimno.

Bawię się w śniegu.

Zima jest zimna.

Write your sentences here:



What’s the weather like in Winter?

It’s snowy and cold.

It's a cold winter.

I’m playing in the snow.

Jest śnieżnie i zimno.

Bawię się w śniegu.

Zima jest zimna.

Do you like the cold winter?

Czy lubisz mroźną zimę?

It’s snowy and cold.

It's a cold winter.

I’m playing in the snow.

Jest śnieżnie i zimno.

Bawię się w śniegu.

Zima jest zimna.

Do you like the cold winter?

Czy lubisz mroźną zimę?



Napisz tutaj swoje zdania:Write your own sentences here:


