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Drogi Rodzicu, 

OTO NASZA PREZENTACJA 

W tej części poradnika poznasz,  

angielskie słówka  

z zakresu tematycznego  

„FOOD”  

czyli: JEDZENIE 



Rozdział „FOOD” 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.  

FOOD- JEDZENIE 



FOOD  
Daily Meals 

Codzienne Posiłki



BREAKFAST

Bella has big breakfast.

Bella likes good food.

Bella je duże śniadanie.

Bella lubi dobre jedzenie.



Bella eats eggs and sausage  
for breakfast.

eggs and sausage -  
jajka i kiełbaski

BREAKFAST



Bella eats cereal for breakfast.
cereal - płatki śniadaniowe

BREAKFAST



Bella eats pancakes for breakfast.

pancakes - naleśniki

BREAKFAST



Ben has big lunch.

Ben likes good food.

Ben je duży lunch.

Ben lubi dobre jedzenie.

LUNCH



Ben eats a cheese and ham  
sandwich for lunch.

cheese and ham sandwich -  
kanapka z serem i szynką

LUNCH



Ben eats a salad for lunch.
salad - sałatka

LUNCH



Ben eats tomato soup for lunch.
tomato soup - zupa pomidorowa

LUNCH



DINNER
The Browns have big dinner.

The Browns like good food.

Państwo Brown jedzą duży obiad.

Państwo Brown lubią  
dobre jedzenie.



Mom and Dad eat spaghetti for 
dinner.

spaghetti -  
makaron spaghetti

DINNER



Ben eats chips, chicken and  
a salad for dinner.

chips, chicken and a salad - 
frytki , kurczak i sałatka

DINNER



Bella eats chicken and potatoes  
for dinner.

chicken and potatoes -  
kurczak i ziemniaczki

DINNER



SUPPER
Betty has big supper.

Betty likes good food.

Betty je dużą kolację.

Betty lubi dobre jedzenie.



Betty eats a peanut butter  
sandwich for supper.

peanut butter sandwich -  
kanapka z masłem 
orzechowym

SUPPER



Betty eats an egg sandwich  
for supper.

egg sandwich -  
kanapka z jajkiem

SUPPER



Betty eats a chocolate bagel 
for supper.

a chocolate bagel - 
bułeczka z czekoladą

SUPPER



FOOD  
Fruit and Vegetables 



Vegetables

a potato 
ziemniak

a cucumber 
ogórek

broccoli 
brokuł

a letuce 
sałata



Vegetables

garlic 
czosnek

carrot 
marchewka

raddish 
rzodkiewka

corn 
kukurydza



Vegetables

tomato 
pomidor

mushroom 
grzybek

eggplant 
bakłażan

beet  
burak



Fruits

a banana 
banan

an orange 
pomarańcza

a pear 
gruszka

an apple 
jabłko



Fruits

grapes 
winogrona

a strawberry 
truskawka

a watermelon 
arbuz

cherries 
wiśnie



Fruits

a lemon 
cytryna

a pineapple 
ananas

blueberries 
borówki



FOOD  
Fast Food



Fast Food

a hot-dog 
hot dog

a coke 
coca-cola

chips 
frytki



Fast Food

a burger 
burger

a lemonade 
lemoniada

pizza 
pizza



FOOD  
Sweet Food



Sweet Food

a popsicle 
lód na patyku

cake 
ciasto

waffles 
gofry

a muffin 
mufinka



Sweet Food

chocolates 
czekoladki

a donut 
pączek

a cookie 
ciastko

hot chocolate 
gorąca  
czekolada




