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Nauczmy dzieci co można robić w zimie!
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myfamilyenglish.pl

Winter Fun

They can build a snowman,

Children are happy because:

Snow - Śnieg

Mogą ulepić bałwana,

Dzieci są szczęśliwe bo: 

Przepisz zdania



Circle the snowman you like

Zakreśl bałwanka który ci się podoba

The snowman I like best is ……….

1. 2.

3.4.5.

Bałwanek, którego lubię 
najbardziej to ……….



Ćwiczenia: napisz  
swoje  
zdania

napisz  
swoje  
zdania



You can throw snowballs.
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Możesz rzucać się śnieżkami.

You can go tyre sledding,
Możesz zjeżdżać na oponie,

Możesz zrobić aniołka na śniegu,
You can make a snow angel,

Winter Fun - read and write Zimowa Zabawa - przeczytaj i napisz

You can go tyre sledding,
Możesz zjeżdżać na oponie,

You can throw snowballs.

Możesz rzucać się śnieżkami.

You can go tyre sledding,

Możesz zjeżdżać na oponie,

Możesz zrobić aniołka na śniegu,

You can make a snow angel,

You can go tyre sledding,

Możesz zjeżdżać na oponie,
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What can children do?

wear warm clothes

nosić ciepłe ubrania
build a snowman

lepią bałwana

build snow castle
budować śnieżny zamek

Co robią dzieci?



Ćwiczenia: napisz  
swoje  
zdania

napisz  
swoje  
zdania



You can go dog-sledding
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Możesz jechać w psim zaprzęgu

And you can skate on it

I możesz jeździć na łyżwach

Możesz zrobić ślizgawkę

You can make an ice-rink

You can go figure skating

Możesz jeździć figurowo na

łyżwach.

You can go dog-sledding

Możesz jechać w psim zaprzęgu

And you can skate on it

I możesz jeździć na łyżwach

Możesz zrobić ślizgawkę

You can make an ice-rink

You can go figure skating

Możesz jeździć figurowo na

łyżwach.



Winter Fun - write what you can do Zimowa Zabawa - napisz co można robić



Ćwiczenia: napisz  
swoje  
zdania

napisz  
swoje  
zdania


