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Pilgrims came to America in 1620.

Pielgrzymi przybyli do Ameryki 

w 1620 roku.

It was Winter and they were cold.

Była zima i oni byli głodni.

They had no food.

Oni nie mieli żadnego jedzenia.



Pilgrims  came to America

Pielgrzymi przybyli  
do Ameryki

Pilgrims came …………….….

Pielgrzymi ……………………

It was Winter ………………

Była zima……………………

They had ………..…

Oni …………………………

Oni …………………………

Dokończ zdania:



It was  winter. It was  cold.

Była zima. Było zimno.

I was - ja byłam, ja byłem

you were - ty byłaś, ty byłeś

he was - on był

she was - ona była

it was - ono, to było

Czas przeszły - BYĆ

Napisz po śladzie i odmień 

czasownik BYĆ po angielsku.

liczba pojedyncza



They were hungry.

Oni byli głodni.

we were - my byliśmy

you were - wy byliście

they were - oni byli

They were hungry and cold.

Byli głodni i było im zimno.

Czas przeszły - BYĆ

Napisz po śladzie i odmień 

czasownik BYĆ po angielsku.

liczba mnoga



They had no food.

The came to America in 1620.

Oni przybyli do Ameryki w 1620.

They had no food.

Oni nie mieli żadnego jedzenia.

it was - ono, to było

Czas przeszły

Napisz po śladzie i odmień 

czasowniki MIEĆ i PRZYBYĆ.

had - mieć, came - przybyć

Oni nie mieli żadnego jedzenia.



Pilgrims came to America in 1620.
Pilgrim Hat Pilgrim Bonnet



Indians lived in America.

Indianie mieszkali w Ameryce.

Kiedy przybyli pielgrzymi, 

oni byli bardzo głodni. 

The Indians helped them.

Indianie im pomogli.

When Pilgrims came, 

they were very hungry. 

Write sentences here:



Indians gave Pilgrims food.



Pilgrims Indians



Napisz tutaj swoje zdania:Write your own sentences here:



Americans celebrate Thanksgiving

Thanksgiving in November.

Amerykanie świętują Święto 

Dziękczynienia w listopadzie.

They cook together and have fun.

Oni gotują razem i dobrze się

bawią..

On jest duży i ryczy. 

Thanksgiving today.



bake a pumpkin pie

do shopping

lay the table

cook Thanksgiving food

piec placek dyniowy

robić zakupy

nakrywać do stołu

gotować jedzenie na Thanksgiving 



All families meet and have dinner.

Całe rodziny spotykają się i jedzą obiad.

Co oni jedzą?

They eat: turkey, cranberry sauce and corn.

Oni jedzą: indyka, sos żurawinowy i kukurydzę

What do they eat? Co oni jedzą?

Write sentences here:



They eat pumpkin pie.

They eat mashed potatoes.

Oni jedzą placek dyniowy.

Oni jedzą tłuczone ziemniaki.

Oni jedzą pieczonego indyka.

They eat cranberry sauce.

They eat roast turkey.

Oni jedzą sos żurawinowy.

Write sentences here:

Pumpkin pie Mashed potatoes Turkey



On Friday, Saturday and Sunday

Americans go shopping.

They go to big sports games.

Oni chodzą na mecze sportowe.

They go to see great parades.

Oni chodzą oglądać wielkie parady.

W piątek, sobotę i niedzielę, 

Amerykanie idą na zakupy.

Write sentences here:
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Pilgrims Indians



Colour the pictures:



Colour the pictures:





Pumpkin pie

Mashed potatoes

Turkey

Colour the turkey.



Colour the turkey.


