
II Klasa  SP



Domowy Kurs Angielskiego dla Dziecka  

i Mamy w Oparciu o Program MEN

ZABAWKI

FRAGMENT  

MODUŁU III 

 TOYS



Zabawki,

This is…
I have got,



dinosaurball kite

teddy bear skateboard

doll

soldier

These are toys!  
To są zabawki! 

dragon



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.



Bye Bye


