
PLAY TIME



Hello. What can children play? 
Ben can play football.

Can Ben play football?

Czy Ben potrafi grać w piłkę nożną?

Yes, he can.

Tak.

Can Ben play football?

Czy Ben potrafi grać w piłkę nożną?

Yes, he can.

Tak.

Hello. What can children play? 
Ben can play football.



Write sentences here:
Can Ben play football?

Czy Ben potrafi grać w piłkę nożną?

Ben loves to play football.

Ben uwielbia grać w piłkę nożną.

Yes, he can.

Tak.

Can you play football?

Czy umiesz grać w piłkę nożną?



Write sentences here:
Can Ben play football?

Czy Ben potrafi grać w piłkę nożną?

Ben loves to play football.

Ben uwielbia grać w piłkę nożną.

Yes, he can.

Tak.

Can you play football?

Czy umiesz grać w piłkę nożną?

Can Ben play football?

Czy Ben potrafi grać w piłkę nożną?

Ben loves to play football.

Ben uwielbia grać w piłkę nożną.

Yes, he can.

Tak.

Can you play football?

Czy umiesz grać w piłkę nożną?



Napisz tutaj swoje zdania:Write your own sentences here:



Hello. What can children play? 
Zoe  can play basketball.

Can Zoe play football ? No, she can’t.

Czy Zoe potrafi grać w piłkę nożną? Nie.

She can play basketball.

Ona potrafi grać w koszykówkę.

Can Zoe play football ? No, she can’t.

Czy Zoe potrafi grać w piłkę nożną? Nie.

She can play basketball.

Ona potrafi grać w koszykówkę.

Hello. What can children play? 
Zoe can play basketball.



Write sentences here:
Can Zoe play football ? No, she can’t.

Czy Zoe potrafi grać w piłkę nożną? Nie.

Zoe loves to play basketball.

Zoe uwielbia grać w koszykówkę.

She can play basketball.

Ona potrafi grać w koszykówkę.

Can you play basketball?

Czy umiesz grać w koszykówkę?



Write sentences here:
Can Zoe play football ? No, she can’t.

Czy Zoe potrafi grać w piłkę nożną? Nie.

Zoe loves to play basketball.

Zoe uwielbia grać w koszykówkę.

She can play basketball.

Ona potrafi grać w koszykówkę.

Can you play basketball?

Czy umiesz grać w koszykówkę?

Can Zoe play football ? No, she can’t.

Czy Zoe potrafi grać w piłkę nożną? Nie.

Zoe loves to play basketball.

Zoe uwielbia grać w koszykówkę.

She can play basketball.

Ona potrafi grać w koszykówkę.

Can you play basketball?

Czy umiesz grać w koszykówkę?



Napisz tutaj swoje zdania:Write your own sentences here:



Hello. What can children play? 
Allie can play volleyball.

Can Allie play volleyball ?

Czy Allie potrafi grać w siatkówkę?

Yes, she can.

Tak.

Can Allie play volleyball ?

Czy Allie potrafi grać w siatkówkę?

Yes, she can.

Tak.

Hello. What can children play? 
Allie can play volleyball.



Write sentences here:
Can Allie play volleyball ?

Czy Allie potrafi grać w siatkówkę?

Allie loves to play volleyball.

Allie uwielbia grać w siatkówkę.

Yes, she can.

Tak.

Can you play volleyball?

Czy umiesz grać w siatkówkę?



Write sentences here:
Can Allie play volleyball ?

Czy Allie potrafi grać w siatkówkę?

Allie loves to play volleyball.

Allie uwielbia grać w siatkówkę.

Yes, she can.

Tak.

Can you play volleyball?

Czy umiesz grać w siatkówkę?

Can Allie play volleyball ?

Czy Allie potrafi grać w siatkówkę?

Allie loves to play volleyball.

Allie uwielbia grać w siatkówkę.

Yes, she can.

Tak.

Can you play volleyball?

Czy umiesz grać w siatkówkę?



Napisz tutaj swoje zdania:Write your own sentences here:



Hello. What can children play? 
Mar k can play baseball.

Can Mark play volleyball ? No, he can’t.

Czy Mark potrafi grać w siatkówkę? Nie

He can play baseball.

Ona potrafi grać w baseball’a.

Can Mark play volleyball ? No, he can’t.

Czy Mark potrafi grać w siatkówkę? Nie.

He can play baseball.

Ona potrafi grać w baseball’a.

Hello. What can children play? 
Mark can play baseball.



Write sentences here:
Can Mark play volleyball ? No, he can’t.

Czy Mark potrafi grać w siatkówkę? Nie

Mark loves to play baseball.

Mark uwielbia grać w baseball.

He can play baseball.

Ona potrafi grać w baseball’a.

Can you play baseball?

Umiesz grać w baseball?



Write sentences here:
Can Mark play volleyball ? No, he can’t.

Czy Mark potrafi grać w siatkówkę? Nie

Mark loves to play baseball.

Mark uwielbia grać w baseball.

He can play baseball.

Ona potrafi grać w baseball’a.

Can you play baseball?

Umiesz grać w baseball?

Can Mark play volleyball ? No, he can’t.

Czy Mark potrafi grać w siatkówkę? Nie

Mark loves to play baseball.

Mark uwielbia grać w baseball.

He can play baseball.

Ona potrafi grać w baseball’a.

Can you play baseball?

Umiesz grać w baseball?



Napisz tutaj swoje zdania:Write your own sentences here:



Hello. What can children do? 
Betty can read a book.

Can Betty read?

Czy Betty potrafi czytać?

Yes, she can.

Tak.

Can Betty read?

Czy Betty potrafi czytać?

Yes, she can.

Tak.

Hello. What can children do? 
Betty can read a book.



Write sentences here:
Can Betty read?

Czy Betty potrafi czytać?

Betty loves to read books.

Betty uwielbia czytać książki.

Yes, she can.

Tak.

Do you loves to read books?

Czy lubisz czytać książki?



Write sentences here:
Can Betty read?

Czy Betty potrafi czytać?

Betty loves to read books.

Betty uwielbia czytać książki.

Yes, she can.

Tak.

Do you loves to read books?

Czy lubisz czytać książki?

Can Betty read?

Czy Betty potrafi czytać?

Betty loves to read books.

Betty uwielbia czytać książki.

Yes, she can.

Tak.

Do you loves to read books?

Czy lubisz czytać książki?



Napisz tutaj swoje zdania:Write your own sentences here:



Hello. What can children do? Tom  
and Lucy can paint a picture.

Can Tom and Lucy paint a picture?

Czy Tom i Lucy potrafią malować obraz?

Yes, they can.

Tak.

Can Tom and Lucy paint a picture?

Czy Tom i Lucy potrafią malować obraz?

Yes, they can.

Tak.

Hello. What can children do? Tom 
and Lucy can paint a picture.



Write sentences here:
Can Tom and Lucy paint a picture?

Czy Tom i Lucy potrafią malować obraz?

Tom and Lucy love to paint.

Tom i Lucy uwielbiają malować.

Yes, they can.

Tak.

Can you paint a picture?

Czy możesz namalować obraz?



Write sentences here:
Can Tom and Lucy paint a picture?

Czy Tom i Lucy potrafią malować obraz?

Tom and Lucy love to paint.

Tom i Lucy uwielbiają malować.

Yes, they can.

Tak.

Can you paint a picture?

Czy możesz namalować obraz?

Can Tom and Lucy paint a picture?

Czy Tom i Lucy potrafią malować obraz?

Tom and Lucy loves to paint.

Tom i Lucy uwielbiają malować.

Yes, they can.

Tak.

Can you paint a picture?

Czy możesz namalować obraz?



Napisz tutaj swoje zdania:Write your own sentences here:



Hello. What can children do? 
Joe  can run and jump.

Can Joe run and jump?

Czy Joe potrafi biegać i skakać?

Yes, he can.

Tak.

Can Joe run and jump?

Czy Joe potrafi biegać i skakać?

Yes, he can.

Tak.

Hello. What can children do? 
Joe can run and jump.



Write sentences here:
Can Joe run and jump?

Czy Joe potrafi biegać i skakać?

Joe loves to run and jump.

Joe uwielbia biegać i skakać.

Yes, he can.

Tak.

Can you run and jump?

Umiesz biegać i skakać?



Write sentences here:
Can Joe run and jump?

Czy Joe potrafi biegać i skakać?

Joe loves to run and jump.

Joe uwielbia biegać i skakać.

Yes, he can.

Tak.

Can you run and jump?

Umiesz biegać i skakać?

Can Joe run and jump?

Czy Joe potrafi biegać i skakać?

Joe loves to run and jump.

Joe uwielbia biegać i skakać.

Yes, he can.

Tak.

Can you run and jump?

Umiesz biegać i skakać?



Napisz tutaj swoje zdania:Write your own sentences here:



Hello. What can children do? 
Susan can skateboard.

Can Susan skateboard?

Czy Susan potrafi jeździć na deskorolce?

Yes, she can.

Tak.

Can Susan skateboard?

Czy Susan potrafi jeździć na deskorolce?

Yes, she can.

Tak.

Hello. What can children do? 
Susan can skateboard.



Write sentences here:
Can Susan skateboard?

Czy Susan potrafi jeździć na deskorolce?

Susan loves to skateboard.

Susan uwielbia jeździć na deskorolce.

Yes, she can.

Tak.

Can you skateboard?

Czy potrafisz jeździć na deskorolce?



Write sentences here:
Can Susan skateboard?

Czy Susan potrafi jeździć na deskorolce?

Susan loves to skateboard.

Susan uwielbia jeździć na deskorolce.

Yes, she can.

Tak.

Can you skateboard?

Czy potrafisz jeździć na deskorolce?

Can Susan skateboard?

Czy Susan potrafi jeździć na deskorolce?

Susan loves to skateboard.

Susan uwielbia jeździć na deskorolce.

Yes, she can.

Tak.

Can you skateboard?

Czy potrafisz jeździć na deskorolce?



Napisz tutaj swoje zdania:Write your own sentences here:



Hello. What can children do? 
Stevie can ride a bike.

Can Stevie ride a bike ?

Czy Stevie potrafi jeździć na rowerze?

Yes, he can.

Tak.

Can Stevie ride a bike ?

Czy Stevie potrafi jeździć na rowerze?

Yes, he can.

Tak.

Hello. What can children do? 
Stevie can ride a bike.



Write sentences here:
Can Stevie ride a bike ?

Czy Stevie potrafi jeździć na rowerze?

Stevie loves to ride his bike.

Stevie uwielbia jeździć na rowerze.

Yes, he can.

Tak.

Can you ride a bike?

Umiesz jeździć na rowerze?



Write sentences here:
Can Stevie ride a bike ?

Czy Stevie potrafi jeździć na rowerze?

Stevie loves to ride his bike.

Stevie uwielbia jeździć na rowerze.

Yes, he can.

Tak.

Can you ride a bike?

Umiesz jeździć na rowerze?

Can Stevie ride a bike ?

Czy Stevie potrafi jeździć na rowerze?

Stevie loves to ride his bike.

Stevie uwielbia jeździć na rowerze.

Yes, he can.

Tak.

Can you ride a bike?

Umiesz jeździć na rowerze?



Napisz tutaj swoje zdania:Write your own sentences here:



Hello. What can children do? 
John can ride a scooter.

Can John ride a scooter ?

Czy John potrafi jeździć na hulajnodze?

Yes, he can.

Tak.

Can John ride a scooter ?

Czy John potrafi jeździć na hulajnodze?

Yes, he can.

Tak.

Hello. What can children do? 
John can ride a scooter.



Write sentences here:
Can John ride a scooter ?

Czy John potrafi jeździć na hulajnodze?

John loves to ride his scooter.

John uwielbia jeździć na hulajnodze.

Yes, he can.

Tak.

Can you ride a scooter?

Czy umiesz jeździć na hulajnodze?



Write sentences here:
Can John ride a scooter ?

Czy John potrafi jeździć na hulajnodze?

John loves to ride his scooter.

John uwielbia jeździć na hulajnodze.

Yes, he can.

Tak.

Can you ride a scooter?

Czy umiesz jeździć na hulajnodze?

Can John ride a scooter ?

Czy John potrafi jeździć na hulajnodze?

John loves to ride his scooter.

John uwielbia jeździć na hulajnodze.

Yes, he can.

Tak.

Can you ride a scooter?

Czy umiesz jeździć na hulajnodze?



Napisz tutaj swoje zdania:Write your own sentences here:



Hello. What can children do? 
Ben can climb a rock.

Can Ben climb a rock ?

Czy Ben potrafi wspinać się na skałę?

Yes, he can.

Tak.

Can Ben climb a rock ?

Czy Ben potrafi wspinać się na skałę?

Yes, he can.

Tak.

Hello. What can children do? 
Ben can climb a rock.



Write sentences here:
Can Ben climb a rock ?

Czy Ben potrafi wspinać się na skałę?

Ben loves to climb rocks.

Ben uwielbia wspinać się po skałach.

Yes, he can.

Tak.

Can you climb a rock?

Czy potrafisz wspiąć się na skałę?



Write sentences here:
Can Ben climb a rock ?

Czy Ben potrafi wspinać się na skałę?

Ben loves to climb rocks.

Ben uwielbia wspinać się po skałach.

Yes, he can.

Tak.

Can you climb a rock?

Czy potrafisz wspiąć się na skałę?

Can Ben climb a rock ?

Czy Ben potrafi wspinać się na skałę?

Ben loves to climb rocks.

Ben uwielbia wspinać się po skałach.

Yes, he can.

Tak.

Can you climb a rock?

Czy potrafisz wspiąć się na skałę?



Napisz tutaj swoje zdania:Write your own sentences here:



Hello. What can children do? 
Tom  and Jenny can fly a kite.

Can Tom and Jenny fly a kite?

Czy Tom and Jenny potrafią puszczać  latawiec?

Yes, they can.

Tak.

Can Tom and Jenny fly a kite?

Czy Tom and Jenny potrafią puszczać  latawiec?

Yes, they can.

Tak.

Hello. What can children do? 
Tom and Jenny can fly a kite.



Write sentences here:
Can Tom and Jenny fly a kite?

Czy Tom and Jenny potrafią puszczać  latawiec?

Tom and Jenny loves to fly kites.

Tom i Jenny uwielbiają latać latawcami.

Yes, they can.

Tak.

Can you fly a kite?

Czy potrafisz latać latawcem?



Write sentences here:
Can Tom and Jenny fly a kite?

Czy Tom and Jenny potrafią puszczać  latawiec?

Tom and Jenny loves to fly kites.

Tom i Jenny uwielbiają latać latawcami.

Yes, they can.

Tak.

Can you fly a kite?

Czy potrafisz latać latawcem?

Can Tom and Jenny fly a kite?

Czy Tom and Jenny potrafią puszczać  latawiec?

Tom and Jenny loves to fly kites.

Tom i Jenny uwielbiają latać latawcami.

Yes, they can.

Tak.

Can you fly a kite?

Czy potrafisz latać latawcem?



Napisz tutaj swoje zdania:Write your own sentences here:



Hello. What can children do? 
Zoe  can swim.

Can Zoe swim?

Czy Zoe umie pływać?

Yes, she can.

Tak.

Can Zoe swim?

Czy Zoe umie pływać?

Yes, she can.

Tak.

Hello. What can children do? 
Zoe can swim.



Write sentences here:
Can Zoe swim?

Czy Zoe umie pływać?

Zoe loves to swim.

Zoe uwielbia pływać.

Yes, she can.

Tak.

Can you swim?

Czy ty umiesz pływać?



Write sentences here:
Can Zoe swim?

Czy Zoe umie pływać?

Zoe loves to swim.

Zoe uwielbia pływać.

Yes, she can.

Tak.

Can you swim?

Czy ty umiesz pływać?

Can Zoe swim?

Czy Zoe umie pływać?

Zoe loves to swim.

Zoe uwielbia pływać.

Yes, she can.

Tak.

Can you swim?

Czy ty umiesz pływać?



Napisz tutaj swoje zdania:Write your own sentences here:



Hello. What can children do? 
Heidi can skip a rope.

Can Heidi can skip a rope?

Czy Heidi umie skakać na skakance?

Yes, she can.

Tak.

Can Heidi can skip a rope?

Czy Heidi umie skakać na skakance?

Yes, she can.

Tak.

Hello. What can children do? 
Heidi can skip a rope.



Write sentences here:
Can Heidi can skip a rope?

Czy Heidi umie skakać na skakance?

Heidi loves to skip a rope.

Heidi uwielbia skakać po linie.

Yes, she can.

Tak.

Can you skip a rope?

Czy potrafisz ominąć linę?



Write sentences here:
Can Zoe swim?

Czy Zoe umie pływać?

Zoe loves to swim.

Zoe uwielbia pływać.

Yes, she can.

Tak.

Can you swim?

Czy ty umiesz pływać?

Can Zoe swim?

Czy Zoe umie pływać?

Zoe loves to swim.

Zoe uwielbia pływać.

Yes, she can.

Tak.

Can you swim?

Czy ty umiesz pływać?



Napisz tutaj swoje zdania:Write your own sentences here:


