
I, II i I
II klasie  

Szkoły Podstawowej
70 + typowych zwrotów z języka angielskiego w 

Angielski Frazobook dla 

Dzieci  czyli:



HOTEL

airport

hospital

church

MALL

park

stadium
town hall

gas station

school

museum

warehouse

harbor

1. Witamy się i przedstawiamy

4. Mówimy o ulubionych ….

5. a) Mówimy, że coś mamy i on ma

5. b)  Pytamy czy on/ona ma…

6. Mówimy o swoich 
    codziennych czynnościach

7. Rozkazujemy

8. a) Mówimy gdzie coś jest

8. b) Pytamy gdzie coś jest

10. a) Mówimy o umiejętnościach

10. b) Pytamy o umiejętności

10. c) Mówimy o tym czego nie umiemy

12. Mówimy o jedzeniu które lubimy lub 
nie

11. Grzeczna konwersacja

13. Opisujemy miasto

14. Opisujemy pomieszczenie

15. Mówimy o tym co robimy    TERAZ

16. Rozmówki z czasownikiem BYĆ

17. Pytamy i prosimy z czasownikiem 
CAN 

18. Mówimy która godzina

19. Mówimy o której coś robimy,  
        o której on i ona coś robi

20. Mówimy o sportach Do i Go

21. Mówimy o sportach z „PLAY” i innymi 
czasownikami

22. Mówimy w jakie dni tygodnia 
uprawiamy sporty

23. Pytamy kiedy  
       uprawiamy sporty:

2. Nazywamy rzeczy i zwierzątka

3. Mówimy o częściach ciała:

24. Mówimy o zwyczajach zwierząt

Frazobook - spis treści



What’s your name? 
My name is Kasia.

What is this? It’s a horse. 
Is it a monkey? No, it isn’t.

Is he in the living room? 
No, he isn’t.He’s in the kitchen.

I’ve got two hands. 
I’ve got ten fingers.

Where is Tom?  
He’s in the bathroom.

I like cheese. 
I don’t like milk. Look out! Stop! 

Happy Birthday!
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Is it a tiger?  
It isn’t a horse.

Have you got a sister/brother? 
No I haven’t got a ….

Sit down, please. 
Stand up please.

He’s wearing a jacket. 
What are you wearing?

Can you fly? 
I can jump.

I’ve got two sisters.

Have you got brown eyes? 
I’ve got blond hair.

Is the cupboard next to the table? 
The ball is in the bag.
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What’s your favourite thing? 
My favourite thing is…

Have you got a sister/brother? 
No I haven’t got a ….

Sit down, please. 
Stand up please.

Brush your hair/teeth. 
I brush my hair/teeth.

Wash your face. 
I wash my face.

I’ve got two sisters.

Have you got brown eyes? 
Has she got blue eyes?

Is the cupboard next to the table? 
The ball is in the bag.
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Hello, I’m …….… 

Cześć, jestem …….…. 

Jak masz na imię?

What’s your name?
To jest Tomek.

How old are you?

This is Tomek.

Ile masz lat?

Hello, I’m Ola. This is Tomek. 

What’s yor name? How old are you?

napisz  
po  
śladzie:

Cześć, jestem Ola. To jest Tomek.

Jak masz na imię? Ile masz lat?

1. Witamy się i przedstawiamy.

Prezentacja materiału

My name is Ania. I’m seven years old.
Mam na imię Ania. Mam siedem lat.



Hello, I’m Ola. This is Tomek. 

What’s yor name? How old are you?

napisz  
swoje zdania:

Cześć, jestem Ola. To jest Tomek.

Jak masz na imię? Ile masz lat?

1. Witamy się i przedstawiamy.

Prezentacja materiału

My name is Ania. I’m seven years old.
Mam na imię Ania. Mam siedem lat.



napisz po śladzie  
i odpowiedz na pytania:

Ćwiczenia: napisz  
swoje  
zdania

Hello. What’s your name?

How old is he/she?

Who is this?

How old are you?



What’s this? What is it?

Yes, it is. No, it isn’t.

napisz  
po  
śladzie:

Is it a  hamster?

Tak. Nie. (krótkie odpowiedzi)

2. Nazywamy rzeczy i zwierzątka:

Prezentacja materiału

Co to jest? (2 sposoby)

Czy to jest chomik?

It isn’t a hamster. It’s a mouse.
To nie jest chomik. To jest mysz.

What’s this? What is it?

Yes, it is. No, it isn’t.
Tak. Nie.

Co to jest?
Czy to jest chomik?

It isn’t a hamster.

To nie jest chomik.

It’s a mouse. To jest mysz.



2. Dobierz zdania do 
zwierzątek:

It is a lion.
Is this an elephant?

This is a horse.

Is it a crocodile?

It isn’t a hippo, it’s a zebra.

It isn’t a lion, it’s a monkey.

This is a hippo.
Is it a cow?
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wpisz numerek 
tutaj

21

połącz zwierzątka  
ze zdaniami



Ćwiczenia:

Is this a lion?

This is a horse.

It is a monkey.

It isn’t a cow, it’s a hippo.

Napisz po śladzie oraz 
przetłumacz na j. 
polski:

napisz  
co to są za zwierzątka
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