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Drogi Rodzicu, 

OTO NASZA PREZENTACJA 

W tej części poradnika poznasz,  

angielskie słówka  

z zakresu tematycznego  

„OUR BODY”  

czyli: NASZE CIAŁO 



Rozdział „Nasze Ciało” ćwiczy również popularne słówka, czynności, gramatykę:  

czasowniki: have got, be 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.  

OUR BODY - NASZE CIAŁO 



Our Body - Boys



Our Body - Girls



This  
is a head.

To jest głowa.



These are heads.

To są głowy.



This  
is an eye.

To jest oko.



We have  
two eyes.

My mamy  
dwoje oczu.



This  
is a mouth.

To są usta.



These are teeth.
To są zęby.



This  
is a nose.

To jest nos.



We have got one nose

My mamy jeden nos.



This  
is an ear.

To jest ucho.



We have got two ears.
My mamy dwoje uszu.



This  
is an arm.

To jest ręka.



I have got  
two arms.
Ja mam  
dwie ręce.



This is  
a hand.
To jest dłoń.



I have got  
two hands.

Ja mam  
dwie dłonie.



This  
is a leg.

To jest  
noga.



We have got  
two legs.

My mamy 
dwie nogi.



This is  
a foot.

To jest  
stopa.



We have got two feet.
My mamy dwie stopy.



Podsumowanie struktur 
użytych w prezentacji.

• Be 

• Have got - mieć 

• This/these



I am - ja jestem 

you are - ty jesteś 

he is - on jest 

she is - ona jest 

it is - ono/to jest

BE czyli BYĆ - liczba pojedyncza



Osoba + BE

I’m - ja jestem 

you’re - ty jesteś 

he’s - on jest 

she’s - ona jest 

it’s - ono/to jest

liczba pojedyncza



BE czyli BYĆ - liczba mnoga

we are- my jesteśmy 

you are - wy jesteście 

they are - oni/one są



liczba mnoga

we’re- my jesteśmy 

you’re - wy jesteście 

they’re - oni/one są

Osoba + BE



I’m a girl.

Przykłady zdań z BE:

I’m a boy.



She’s a girl.

He’s a boy.

Przykłady zdań z BE:



We’re girls.

Przykłady zdań z BE:



They’re boys.

Przykłady zdań z BE:



I have got - ja mam 

you have got- ty masz 

he has got - on ma 

she has got - ona ma 

it has got - ono ma

HAVE GOT czyli MIEĆ - l. pojedyncza



We have got - my mamy 

You have got- wy macie 

They have got - oni/one mają

HAVE GOT czyli MIEĆ - l. mnoga



I have got 

you have got 

he 

she          

it

we have got 

you have got 

they have got

Forma dłuższa  
i bardziej formalna: 

has got



I’ve got 

you’ve got 

he 

she    

it

we’ve got 

you’ve got 

they’ve got 

i… skracamy: 
Osoba + HAVE GOT

    ’s got



She’s got   
brown eyes.

Przykłady zdań z HAVE GOT:

He’s got  
blue eyes.



She’s  got two eyes.

Przykłady zdań z HAVE GOT:

He’s  got two arms.
They’ve  got two legs.




