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OTO NASZA PREZENTACJA 

W tej części poradnika poznasz,  

angielskie słówka  

z zakresu tematycznego  

ZABAWKI 
do ćwiczeń z dzieckiem 

z przyjemnością i na wesoło.



Zagadnienie ’Zabawki’ ćwiczy również popularne słówka, kolory, gramatykę:  

czasowniki: have got, be, can, itp. 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.  



dinosaurball kite

teddy bear skateboard

doll

soldier

These are toys!  
To są zabawki! 

dragon



yoyorubber duck

truck

plane

train

These are toys!  
To są zabawki! 

rollerblades



This is a beach ball.
To jest piłka plażowa.



This is a ball, a beach ball.
To jest piłka, piłka plażowa.

I play beach ball. 
Ja gram w piłkę  

plażową. 

It is round and colourful.
Ona jest okrągła i kolorowa.



The beach ball is jumping.
Piłka plażowa skacze.

Up and down.
W górę i w dół.

It is round and  
colourful.

Ona jest okrągła i  
kolorowa.



I like a beach ball. 

The beach ball is jumping.
Piłka plażowa skacze.

It is round and colourful.
Ona jest okrągła i kolorowa.



This is a  
dinosaur.
To jest dinozaur.



green

This is a dinosaur, a toy dinosaur.
To jest dinozaur, zabawka dinozaur.

It is big and it roars. 
On jest duży i ryczy. 

It is big and green.
On jest duży i zielony.



green

A toy dinosaur has four feet.
Zabawka dinozaur ma cztery nogi.

It is big and  
it roars. 

On jest duży i  
on ryczy. 

It is big and green.
On jest duży i zielony.



This is a dinosaur, 
a toy dinosaur.

To jest dinozaur,  
zabawka dinozaur.

It is big and it roars. 
On jest duży i ryczy. 



greenThis is a kite.
To jest latawiec.



green

This is a kite.
To jest latawiec.

It can fly high.

On jest kolorowy.

On potrafi latać  
wysoko.

It is colourful.



I fly my kite.

On jest różowy, fioletowy,  
zielony i żółty.

It is pink, purple, green  
and yellow.

Ja puszczam mój latawiec.



green

This is a kite.
To jest latawiec.

It can fly high.

On jest kolorowy.
On potrafi  
latać wysoko. It is colourful.



This is a teddy  
bear.

To jest miś.



My teddy bear is big and brown.
Mój miś jest duży i brązowy.

It is my favourite toy.
To moja ulubiona 
zabawka.

We hug every day.
My przytulamy się codziennie.



My teddy bear is big and brown.
Mój miś jest duży i brązowy.

It is my favourite toy.
To moja ulubiona  

zabawka.

We hug every day.
My przytulamy się codziennie.



greenThis is a doll.
To jest lalka.



green

It is a pretty doll.
To jest ładna lalka.

She has got a pink dress.
Ona ma różową sukienkę.



She has got blond hair.
Ona ma blond włosy.

Is it a teddy bear? Czy to miś?
No, it isn’t. It’s a doll.  

Nie, to jest lalka.



She has got blond hair.
Ona ma blond włosy.

Is it a teddy bear? Czy to miś?
No, it isn’t. It’s a doll.  
Nie, to jest lalka.



This is my 
toy soldier.

To jest mój 
żołnierz zabawka.



He’s got a helmet 
and a uniform.

On ma kask  
i mundur.



He’s got a helmet 
and a uniform.

On ma kask  
i mundur.



He’s got a helmet 
and a uniform.

On ma kask  
i mundur.



This is my skateboard.
To jest moja deskorolka.



Moja deskorolka jest  
pomarańczowa.

My skateboard is orange.

I can ride a skateboard.
Ja umiem jeździć  

na deskorolce.



Moja deskorolka jest 
pomarańczowa.

My skateboard is orange.

I can ride a skateboard.
Ja umiem jeździć na  
deskorolce.



This is my 
purple dragon.

To jest mój 
fioletowy smok.



He’s got big teeth  
and he is scary.

On ma duże zęby 
i jest straszny.



Is it a doll?

No, it isn’t a doll.  
It’s a dragon.  

A big, purple dragon.



He’s got big teeth 
and he is scary.
On ma duże zęby 
i jest straszny.

This is my purple dragon.
To jest mój fioletowy smok.



This is my rubber duck.
To jest moja  
gumowa kaczka.



It can swim in the bath.
Ona potrafi pływać 

w wannie.

It is yellow and soft.
Ona jest żółta  

i miękka.



It can swim in the bath.
Ona potrafi pływać 

w wannie.

It is yellow and soft.
Ona jest żółta i miękka.

This is my duck.
To jest moja kaczka.



These are my rollerblades.

To są moje rolki.



I can ride my rollerblades.
Ja umiem jeździć na moich  
rolkach.

They are green and yellow.
One są zielone i żółte.



I can ride my rollerblades.
Ja umiem jeździć na moich rolkach.

They are green and yellow.
One są zielone i żółte.



This is my toy plane.

To jest mój samolot zabawka.



The plane is green and blue.

Samolot jest zielony i  
niebieski.



The plane is green and blue.
Samolot jest zielony i niebieski.

This is my toy plane.
To jest mój samolot zabawka.



This is my toy train.
To jest mój pociąg  

zabawka



It is very colourful.
On jest bardzo kolorowy.

There are crayons and  
blocks on my train.
Na moim pociągu są  
kredki i klocki.



It is very colourful.
On jest bardzo kolorowy.

There are crayons and blocks  
on my train.
Na moim pociągu są kredki i klocki.



This is my favourite truck.

To jest moja  

ulubiona  

ciężarówka.



It is blue, yellow and red.
Ona jest niebieska, żółta  
i czerwona.

It has four wheels  
and three windows.
Ona ma cztery koła i trzy okna.



It is blue, yellow and red.
Ona jest niebieska, żółta  
i czerwona.

It has four wheels  
and three windows.
Ona ma cztery koła i trzy okna.



This is my yoyo.
To jest moje jojo.



I've got a yoyo. It is blue.
Ja mam jojo.  
Ono jest niebieskie.

The yoyo is my favourite toy.
Jojo jest moją ulubioną zabawką.



I've got a yoyo. It is blue.
Ja mam jojo. Ono jest niebieskie.

The yoyo is my favourite toy.
Jojo jest moją ulubioną zabawką.




