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Dorothy

x

Dorothy

Toto

Toto

Dorothy lives in Kansas.

Dorotka mieszka  w Kansas.

Dorothy has a dog, Toto.

Dorotka ma psa Toto.

The Wizard of Oz
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One day there is a storm.

Pewnego dnia jest burza.

Zła  
Czarownica  
z Zachodu

Wicked  
Witch  
of The West

Dobra  
Czarownica  
z Północy

Good Witch  
of The North

A tornado takes Dorothy to Oz.

Tornado zabiera Dorotkę do Oz.

Oz is a magic country.

Oz to magiczny kraj.

There is a Good Witch of The North.

Tam jest Dobra Czarownica z Północy.

There is a Wicked Witch of The West.

Tam jest Zła Czarownica z Zachodu.



In Oz Dorothy meets friends.

W Oz Dorotka spotyka przyjaciół.

Everybody needs something.

Każdy potrzebuje czegoś.

Tin Woodman needs a heart.

Blaszany drwal potrzebuje serca.

Cowardly Lion needs courage.

Tchórzliwy Lew potrzebuje odwagi.

Scarecrow needs a brain.

Strach na wróble potrzebuje mózgu.

Blaszany  
Drwal

Tin  
Woodman

Strach na  
wróble

Scarecrow

Tchórzliwy 
Lew

Cowardly  
Lion



In Oz everybody gets something.

W Oz każdy coś dostaje.

Dorothy gets magic shoes.

Dorotka dostaje magiczne buty.

Tin Woodman gets a heart.

Blaszany drwal dostaje serce.

Cowardly Lion gets courage.

Tchórzliwy Lew dostaje odwagę.

Scarecrow gets a brain.

Strach na wróble dostaje mózg.
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Złotowłosa

x

Goldilocks

mały 
domek

little 
house

Goldilocks walks in the forest.

Złotowłosa spaceruje w lesie.

She goes to a little house.

Ona wchodzi do małego domku.

Goldilocks and the three bears
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Three bears live in the little house.

W małym domku mieszkają trzy misie.

They go for a walk.

One idą na spacer

Wee bear has a hot porridge. 

Mały miś ma gorącą owsiankę.

Middle bear has a nice chair.

Średni miś ma ładne krzesło.

Big bear has a warm bed.

Duży miś ma ciepłe łóżko.

Mały Miś

Wee Bear

Duży Miś
Big bear

Średni Miś

Middle Bear



Goldilocks eats the wee bear’s porridge.

Złotowłosa zjada owsiankę małego misia. 

Goldilocks sits in the middle bear’s chair..

Złotowłosa siedzi na krześle średniego misia.

Goldilocks sleeps in big bear’s bed.

Złotowłosa śpi w łóżku dużego misia.

Bears don’t like Goldilocks.

Misie nie lubią Złotowłosej.

Bears feel very sad.

Misie są bardzo smutne.
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I go to school.

I walk in the park.

I sit on the sofa.

live - mieszkać
have - mieć
take - brać
go - iść
need -  
potrzebować

walk - chodzić
eat - jeść
sit - siedzieć

sleep - spać
like - lubić

I live in Kraków

Napisz zdania:

Ja mieszkam w Krakowie

Ja chodzę do szkoły.

Ja spaceruję w parku.

Ja siedzę na sofie.



x

I have lego blocks.

Mum takes me to school every day

I need a book and and a pencil.

I eat an apple and a banana.

I sleep in my bed.

live - mieszkać
have - mieć
take - brać
go - iść
need -  
potrzebować

walk - chodzić
eat - jeść
sit - siedzieć

sleep - spać
like - lubić

Ja śpię w moim łóżku.

Ja jem jabłko i banana.

Ja potrzebuję książki i ołówka.

Mama zabiera mnie do szkoły.

Ja mam klocki lego.



x

I go to school.

I walk in the park.

I sit on the sofa..

live - mieszkać
have - mieć
take - brać
go - iść
need -  
potrzebować

walk - chodzić
eat - jeść
sit - siedzieć

sleep - spać
like - lubić

I live in Kraków

Dokończ zdania:

I live in…

I go to….

I walk…

I sit….



x

I have lego blocks.

Mum takes me to school every day

I need a book and and a pencil.

I eat an apple and a banana.

I sleep in my bed.

live - mieszkać
have - mieć
take - brać
go - iść
need -  
potrzebować

walk - chodzić
eat - jeść
sit - siedzieć

sleep - spać
like - lubić

I sleep….

I eat….

I need….

Mum takes me to ……

I have …..



N
apisz sw

oją historyjkę


