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tablice, wyjaśnienia i ćwiczenia

Gramatyka 

konstrukcje 

podstawowe

w nauczaniu początkowym 

na spokojnie i bez spiny
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Drogie Mamy, 

Dlaczego stworzyłam ten kurs? 

Ponieważ uczę angielskiego od lat i prowadzę szkołę językową gdzie widzę problemy z jakimi 
dzieci sobie nie radzą. Kiedy przychodzą do nas dzieci w II klasie, które nie mają poziomu nawet 
klasy I! 
Szkoła nie jest w stanie nauczyć dzieci języka angielskiego. Nie wiem niestety dlaczego tak 
się dzieje, ponieważ ja tylko widzę efekt, a nie sam proces. Mogę się jedynie domyślać. 

OK, ale co w takim razie zrobić aby naszemu dziecku pomóc? Otóż możemy: 

1. Posłać je do prywatnej szkoły, ale to dość kosztowne, a nie każda szkoła ma dobrą 
jakość (czasem te największe nawet blado wypadają) no i koszty jak i czas dojazdów są 
niemałe. 

2. Zaprosić nauczyciela do domu, ale to także dość kosztowne (zwłaszcza jeśli nauczyciel 
jest doświadczony i wie co robi). 

3. Uczyć się razem z dzieckiem w domu, ale nie wiesz jak bo nie znasz języka i nie wiesz 
gdzie zacząć. 

Wszystkie te opcje mają swoje wady i zalety i to dobro dziecka powinno nami kierować przede 
wszystkim. 

Ja właśnie z myślą o dziecku ten kurs tworzyłam. Dziecku, którego mama dba o jego dobro, 
wychowanie i przyszłość. I jeśli Ty Mamo nie masz czasu sama szukać dodatkowych ćwiczeń, bo 
w szkole jest ich za mało, jeśli nie masz czasu na dojazdy lub budżetu na nauczycieli i szkół 
prywatnych, to tu masz gotowe rozwiązanie.  
Kurs ten będzie w 100% skuteczny jeśli będziesz go realizować systematycznie, najlepiej 
codziennie lub co drugi dzień. Będzie skuteczny jeśli moje ćwiczenia, filmiki i fiszki urozmaicisz 
piosenkami i bajkami z banku zasobów z Internetu, bo w kółko podobne ćwiczenia się nudzą. No 
i będzie skuteczny jeśli Ty sama przyjmiesz taką postawę która zachęci i rozwinie dziecko w 
dobrym kierunku. 

Statystycznie rzecz biorąc to 60% z Was zna już język angielski w stopniu średnio-
zaawansowanym.   

Ja jednak nie znam się na statystykach i postanowiłam, że nie będę zakładać z góry nic. 
Po prostu wyjaśnię wszystkie zagadnienia po kolei i najlepiej jak potrafię. 

Jeśli uznacie, że coś z tych wyjaśnień jest nie do końca jasne, napiszcie do mnie, a ja to zmienię. 

Napiszcie także o swoich doświadczeniach w pracy z dzieckiem i oczekiwaniach na przyszłość.  
Mój email to: sylwia@myfamilyenglish.pl. 

Odpowiem na każdą wiadomość :-)

mailto:sylwia@myfamilyenglish.pl
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Spis treści: 

Język czynny  w I, II i III klasie - czyli co jest wymagane a co nie. 

GRAMATYKA  

TO BE - BYĆ 

HAVE GOT - MIEĆ 

CAN POTRAFIĆ 

INNE CZASOWNIKI: LIKE,   

THIS/THAT 

THERE IS THERE ARE 

A/THE 

JAK WYGLĄDA ZDANIE I CZYM TO SIĘ JE? 

JAK MYŚLEĆ O NAUCE JĘZYKA? 

TYPOWE ZWROTY W KONTEKŚCIE 

Ten przewodnik po języku, słowach, gramatyce jest dla mam które chciałyby 
umieć same nauczyć swoje dzieci. 
Zawierają wyjaśnienie oraz propozycje ćwiczeń ustnych i pisemnych dla mam 
z dziećmi.
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Gramatyka w nauczaniu początkowym na 
spokojnie i bez spiny. 

Spis treści: 

• Wymagania szkolne - język czynny i bierny 

• Podstawowe konstrukcje: To Be, Have Got, Can, There is/are 

• Ćwiczenia 

W przygotowaniu: 
•

• Zwroty i słówka wymagane w klasach I-III (listopad) 

http://prettygrafik.com


Gramatyka w nauczaniu początkowym 

na spokojnie i bez spiny. 

Gramatyki nie lubimy, gramatyki się boimy, ale jak już ją oswoimy, to język 
staje się duuuużo łatwiejszy.  
Jeśli zechcesz, wkrótce będzie to dla Ciebie otwarta księga. Może nie 
pierwszaki, ale dzieci w II lub III klasie powinny wiedzieć o jej istnieniu. 
Właściwie to im wcześniej tym lepiej, ponieważ nauka języka przebiega 
cyklicznie i jak kula śnieżna nabiera z czasem kształtu.  
W nauce języka na początku jest chaos, jak w Biblii, tak w gramatyce, a nie 
musi go być.  

WAŻNE! 
W programie nauki angielskiego mamy dwa rodzaje języka: JĘZYK CZYNNY - 
ten wymagany do nauczenia się i JĘZYK BIERNY - słowa i zwroty nie 
wymagane i występujące w podręczniku niejako do pomocy i przy okazji. 
Niestety w książce ucznia nie widzimy który jest który i możemy być 
zaskoczeni ilością nowego języka. Nie wszystko jest jednak wymagane i 
oczekiwane.

myfamilyenglish.pl 

Gramatyka, język czynny I Klasa: 
1. Odmiana czasownika  BYĆ czyli BE, 
2. Odmiana czasownika  MIEĆ czyli HAVE GOT, 
3. Przedimek A/THE, po co to w ogóle jest 
4. Zaimek wskazujący THIS czyli jak pokazujesz palcem :-) 
5. Proste czasowniki, rzeczowniki i przymiotniki. 
6. Typowe zwroty.



Gramatyka, język czynny II Klasa: 
1. Odmiana czasownika  BYĆ czyli TO BE - wszystkie typy zdań, 
2. Odmiana czasownika  MIEĆ czyli HAVE GOT, 
3. Przedimek A/THE, 
4. Zaimek wskazujący THIS/THAT, 
5. Czasownik CAN 
6. Czasowniki - czynności, rzeczowniki - obiekty i przymiotniki uczucia i cechy. 
7. Przyimki miejsca czyli takie małe słówka: in, on, under, next to. 
8. Konstrukcja There is, there are, 
9. Tryb rozkazujący i instrukcje: Jump/ clap, itp.
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Gramatyka, język czynny III Klasa: 
1. Odmiana czasownika  BYĆ czyli TO BE - wszystkie typy zdań, 
2. Odmiana czasownika  MIEĆ czyli HAVE GOT, 
3. Przedimek A/THE, 
4. Zaimek wskazujący THIS/THAT, 
5. Pytanie: What is……like? Plus przymiotniki. 
6. Czasownik podstawowy versus czasownik z „-ing”: dance -dancing 
7. Konstrukcja There is, there are, 
8. Czas Present Continuous „I’m dancing” 
9. Czas Present Simple „He likes swimming/I play baseball”

Pewnie zauważyłaś wiele punktów stycznych, prawda?  
To typowe dla programu nauczania. Zakłada on (zresztą słusznie) że należy 
powtarzać i sukcesywnie powiększać nasze zasoby.



     Czasowniki: 

1. Be 

2. Have got 

3. Can 

4. Konstrukcja: There is/ are
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1. PREZENTACJA: BYĆ - TO BE    forma długa i skrócona  

     Pamiętajmy zawsze aby odróżnić osobę np.: JA od czasownika: BYĆ 

Forma długa przykłady zdań: 

I am - ja jestem                      I am happy  -  ja jestem szczęśliwy/szczęśliwa 

you are - ty jesteś                 You are sad  -  ty jesteś smutny 

he is - on jest                          He is big  -  on jest duży 

she is - ona jest                     She is small  -  ona jest mała   

it is - ono/to jest                   It is blue  -  ono/to jest niebieskie 

we are - my jesteśmy           We are girls - My jesteśmy dziewczynkami 

you are - wy jesteście          You are boys - wy jesteście chłopcami 

they are - oni/one są            They are animals - oni/one są zwierzątkami 

                                                Interpretacja po polsku: To są zwierzątka 

Zwróćcie uwagę ile jest różnic w sposobie myślenia, np.: they znaczy zarówno one 

jak i oni, a it (w zależności od zdania) znaczy to lub ono. My dorośli trochę 

początkowo się w tym gubimy, a dzieci często w ogóle nie potrafią tego pojąć na 

poziomie intelektualnym.  

Do tego dochodzą SKRÓTY CZASOWNIKA Z OSOBĄ. Mało kiedy używamy form 

długich. Zazwyczaj na codzień operujemy skrótami i to wielu różnych 

czasownikach, a tak wygląda skrócony czasownik BYĆ z osobami: 

I - ja  (zawsze wielką literą po angielsku) 

you - ty 

he - on 

she - ona 

it - ono 

we - my 

you - wy 

they - oni
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Forma skrócona - przykłady zdań: 

I’m - ja jestem                          I’m tall  -  ja jestem wysoki/wysoka 

you’re - ty jesteś                  You’re short  -  ty jesteś niski 

he’s - on jest                           He’s sad  -  on jest smutny 

she’s - ona jest                      She’s happy  -  ona jest szczęśliwa   

it’s - ono/to jest                    It’s big  -  ono/to jest duże 

we’re - my jesteśmy          We’re in the classroom - My jesteśmy w klasie 

you’re - wy jesteście        You’re in the room - wy jesteście w pokoju 

they’re - oni/one są             They’re in the garden - oni/one są w ogrodzie 

                                                 

               DZIECI CZĘSTO MYLĄ OSOBĘ Ja -  I     Z FRAZĄ: Ja jestem - I’m.  

               WARTO IM UŚWIADOMIĆ I POĆWICZYĆ TĄ RÓŻNICĘ OD SAMEGO POCZĄTKU. 

Zdania pytające (Uwaga! Przestawienie)- przykłady zdań: 

W j.angielskim nie ma słowa CZY - zamiast tego przestawiamy czasownik przed osobę 

Am I - czy ja jestem                        Am I tall  -  czy ja jestem wysoki/wysoka 

are you - czy ty jesteś                 Are you short  -  czy ty jesteś niski 

is he - czy on jest                           Is he sad  -  czy on jest smutny 

is she - czy ona jest                       Is she happy  -  czy ona jest szczęśliwa   

is it - czy ono/to jest                     Is it big  -  czy ono/to jest duże 

are we- czy my jesteśmy          Are we in the classroom - czy my jesteśmy w klasie 

are you - czy wy jesteście        Are you in the room - czy wy jesteście w pokoju 

are they - czy oni/one są              Are they in the garden - czy oni/one są w ogrodzie 

PRZESTAWIENIE
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I’m not - ja nie jestem                       I’m not tall  -  ja nie jestem wysoki/wysoka 

you’re not- ty nie jesteś                 You’re not short  -  ty nie jesteś niski 

he isn’t - on nie jest                          He isn’t sad  -  on nie jest smutny 

she isn’t- ona nie jest                      She isn’t happy  -  ona nie jest szczęśliwa   

it isn’t- ono/to nie jest                    It isn’t big -  ono/to nie jest duże 

we  aren’t- my nie jesteśmy          We aren't in the classroom - My nie jesteśmy w klasie 

you  aren’t - wy nie jesteście        You aren’t in the room - wy nie jesteście w pokoju 

they  aren’t - oni/one nie są             They aren’t in the garden - oni/one nie są w ogrodzie

Zdania przeczące (Uwaga! Dodajemy słowo: NOT) - przykłady zdań skróconej formie: 

https://www.purple-planet.com

2. ĆWICZENIA BYĆ - TO BE

I. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika  TO BE. 

1. It ………………. a giraffe. Giraffes  ………….. big.  
2. …………………. it a tiger? Yes, it ……………….… 
3.  Are they elephants? No, they ……………….. .  
They …………………… zebras. 
4.  It ……………………… a lion. It ……………….. a monkey.

https://www.purple-planet.com/


5. …………. it a crocodile? Yes, it ………… . 
6. Elephants …….… grey. 
7.  A lion ………. a king of a jungle. 
8. A hippo ………. blue. It ………. grey. 
9. Horses ………. green. They ………. brown. 
10. Pigs ………. yellow. They ………. pink. 
11. ………. cats big or small? Cats ………. small. 
12. ………. dogs big or small? Dogs ………… big 
and small.

myfamilyenglish.pl 
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II. Nazwij obrazki używając czasownika  
TO BE. Napisz zdania tak jak w przykładzie:

a boy 
a boy

a girl 
a girl

a dog 
a dog

children 
children

dogs  dogsThey ……………………………………. .

We ……..…………………………………. .

It ….………………………………………. .

She…………………………………………. 

Np. He is a boy.
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III.  Uzupełnij zdania używając czasownika  
TO BE. Napisz zdania tak jak w przykładzie:

I ………. Mary. 
You ………. my sister. 
He ………. my father. 
She ………. my mother. 
We ………. cousins. 
You ……… grandparents. 
They ………. my aunt and uncle.

Np.: He is my cousin.
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2. HAVE GOT - MIEĆ    forma długa i skrócona 

FORMA DŁUGA 

Pamiętasz nasze osoby?          Teraz dodamy do nich czasownik HAVE GOT: 

Przykłady zdań: 

I have got an umbrella.                 We have got a big house. 
You have got a cat.                         You have got a small garden. 
He has got a car.                             They have got a parrot and a hamster. 
She has got a doll. 
It has got long ears. 

FORMA SKRÓCONA 

Przykłady zdań: 

I’ve got a red backpack.                    We’ve got a blue car. 
You’ve got a big dog.                         You’ve got a small house. 
He’s got two cats.                                They’ve got three children. 
She’s got a yellow flower. 
It’s got two big eyes. 

 I - ja             

you - ty 

he - on 

she - ona 

it - ono

we - my 

you - wy 

they - oni

 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

we have got- my mamy 

you have got - wy macie 

they have got- oni mają

 I - ja             

you - ty 

he - on 

she - ona 

it - ono

we - my 

you - wy 

they - oni

 I’ve got- ja  mam           

you’ve got- ty masz 

he’s got- on ma 

sh’s got- ona ma 

it’s got- ono ma

we’ve got- my mamy 

you’ve got - wy macie 

they’ve got- oni mają
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Zdania pytające

have I got- czy ja  mam?          

have you got- czy ty masz? 

has he got- czy on ma? 

has she got- czy ona ma? 

has it got- czy ono ma?

have we got- czy my mamy? 

have you got - czy wy macie? 

have they got- czy oni mają?

PRZESTAWIENIE

3. ĆWICZENIA

I. Uzupełnij zdania twierdzące właściwą formą czasownika  HAVE GOT. 

  Np.: I have got a strawberry. 
1. I ……………………  .…….  a banana.  
2. You …………..…  …….  a pear. 
3.  He ………….……  …….  a strawberry. 
4.  She ……….……  ……..  an apple.  
5. He ………………  .….…  an orange.

a banana
an orange

an apple

a strawberry

a pear
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III. Uzupełnij zdania przeczące właściwą formą czasownika  HAVE GOT. 

1. I ………………….   ……………..   a beet.  
2. You ………………….   ……………..   a potato.  
3.  He ………………….   ……………..   a mushroom.  
4.  She ………………….   ……………..   a tomato.  
5. It ………………….   ……………..   a cucumber. 

6.We ………………….   ……………..  pizza.  
7.  You ………………….   ……………..   chips.  
8. They ………………….   ……………..  lemonade. 

a beet

a potato

a mushrooma tomatoa cucumber

pizzalemonade

chips

Np.: I haven’t got a tomato..
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3. CAN - MÓC, UMIEĆ, POTRAFIĆ - forma skrócona tylko w przeczeniu. 

PrzykładY zdań: 

I can play football.                          We can play basketball. 
You can ride a bike.                         You can ride a scooter. 
He can drive a car.                           They can write and read. 
She can read a book. 
It can jump on the trees. 

PYTANIA - przestawiamy CAN przed osobę : 

Przykłady zdań: 

Can I read your book?             Can they drive a car? 
Can you help me?                    Can you play volleyball? 
Can he play golf?                      Can they dance? 
Can she skateboard? 
Can it jump and run?                       

PRZECZENIA - dodajemy NOT i skracamy.  

Przykłady zdań: 

I can’t  play football.                          We can’t play basketball. 
You can’t ride a bike.                         You can’t ride a scooter. 
He can’t drive a car.                           They can’t write and read. 
She can’t read a book. 
It can’t jump on the trees.

 I - ja             

you - ty 

he - on 

she - ona 

it - ono

we - my 

you - wy 

they - oni

 I can- ja  umiem           

you can- ty umiesz 

he can- on umie 

she can- ona umie 

it can- ono umie

we can- my umiemy 

you can - wy umiecie 

they can- oni umieją

can I - czy ja mogę/umiem? 

can you - czy ty możesz/umiesz? 

can he - czy on może/umie? 

can she - czy ona może/umie? 

can  it - czy ono może/umie?

can we - czy my możemy/umiemy? 

can you - czy wy możecie/umiecie? 

can they - czy oni mogą/umieją?

 I can’t - ja  nie umiem           

you can’t - ty nie umiesz 

he can’t -on nie umie 

she can’t- ona nie umie 

it can’t -  ono nie umie

we can’t - my nie umiemy 

you can’t - wy nie umiecie 

they can’t - oni nie umieją

PRZESTAWIENIE
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ĆWICZENIA

1. I …………………. ride a bike. 

2.  You …………………. run and jump. 

3.  He …………………. play football. 

4.  She …………………. play baseball. 

5.  It …………………. rollerblade.  

6. We …………………. swim. 

7. You…………………. play volleyball. 

8.They …………………. paint a picture.

III. Uzupełnij zdania twierdzące właściwą formą czasownika  CAN. 

Np.: You can read a book.
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1.   …………………. I ride a bike? 

2. …………………. you rollerblade? 

3.  ………………….he  play football? 

4.  ………………….she  play basketball? 

5. ………………….it  run and jump? 

6. ………………….we  swim? 

7.  …………………. you play volleyball? 

8. ………………….they paint a picture?

III. Uzupełnij zdania pytające właściwą formą czasownika  CAN. 

Np.: Can you read a book?
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III. Uzupełnij zdania przeczące właściwą formą czasownika  CAN. 

Np.: You can’t read a book.

1. I …………………. ride a bike. 

2. You …………………. run and jump. 

3.  He …………………. play football. 

4.  She …………………. rollerblade. 

5. It ………………….. jump and run. 

6. We …………………. swim. 

7. You…………………. play volleyball. 

8.They …………………. paint a picture.
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3. THERE IS/ARE - TAM JEST/SĄ - OPIS MIEJSCA (NP. W MY HOUSE). 

There is + przedmiot (co?) + miejsce (gdzie?)               ZDANIE TWIERDZĄCE 

There isn’t + przedmiot (co?) + miejsce (gdzie?)          ZDANIE PRZECZĄCE 

Is there + przedmiot (co?) + miejsce (gdzie?)                ZDANIE PYTAJĄCE 

There are + przedmiot (co?) + miejsce (gdzie?)             ZDANIE TWIERDZĄCE 

There aren’t + przedmiot (co?) + miejsce (gdzie?)        ZDANIE PRZECZĄCE 

Are there + przedmiot (co?) + miejsce (gdzie?)             ZDANIE PYTAJĄCE 

Przykłady zdań: 

There is  a bed in the room. 
W pokoju jest łóżko. 

There are two pillows on the bed.. 
Na łózku są dwie poduszki.                 

Is there a doll on the floor?  
Czy na podłodze jest lalka?                      

Yes, there is. Tak. 

Is there a clock on the wall? 
Czy na ścianie jest zegar? 

Yes, there is. Tak. 

There isn’t a book  
on the bed. 
Na łóżku nie ma książki. 

There aren’t toys on the floor. 
Na podłodze nie ma zabawek. 

         Tak układamy wyrazy w tych zdaniach: 

       Zdania twierdzące:                                                          Pytania: Is there + CO + GDZIE? 
       There is + CO + GDZIE. 
       There is + a doll + on the floor.                                    Przeczenia: There isn’t + CO + GDZIE. 
       Tam jest + lalka + na podłodze.

PRZESTAWIENIE

PRZESTAWIENIE

Przyimki miejsca: 

in - w 
on - na 
under - pod 
over - nad 
in front - przed
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shelf

mirror
soap

towel

washbasin

rug

1. …………………. a rug in front of the bath. 
2.  …………………. a mirror over the washbasin. 
3.  …………………. a washbasin next to the bath. 
4.  …………………. soap on the shelf. 
5.  ………………….. a towel under the soap. 
6. …………………. a bath on the left.

I. Uzupełnij zdania twierdzące właściwą formą  There is. 

Np.: There is a shelf next to the mirror.

bath

shelf
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bed

poster backpack

cupboard

bookshelf

rug

1. …………………. a bunny in the bed? 
2.  …………………. a doll in front of the bookshelf? 
3.  …………………. a  jar on the cupboard? 
4.  …………………. a backpack on the cupboard? 
5.  ………………….. a rug in the room? 
6. …………………. a poster on the wall?

I. Uzupełnij zdania pytające właściwą formą  There is. 

Np.: Is there a clock over the bed?

toys

jar

clock
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shelf

microwave

fridge

tablechair

blender

I. Uzupełnij zdania przeczące właściwą formą  There is. 

Np.: There isn’t a microwave over the fridge.

kettle

window

1. …………………. a kettle under the microwave. 
2.  …………………. a blender on the table. 
3.  …………………. a shelf next to the window. 
4.  …………………. a chair near the cupboard.   
5.  ………………….. a rug under the table. 
6. …………………. a kettle on the shelf. 
7. …………………. a blender on the table.

cupboard
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W przygotowaniu ćwiczenia:  

Najczęściej używane frazy w klasach 1-3. 
Mówimy płynnie po angielsku. 

Let’s go to the playground!

What’s your favourite toy?

I’ve got two hands!


