
Lesson 16 - 21.05.20 
Everyday English at Home 
(w nawiasach zapisana jest wymowa istotnych zwrotów i wyrazów)
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Dzień dobry! Dzisiejsza lekcja będzie opierała się na nieco innym pomyśle. 
Proponuję, aby powtórzyć z dziećmi poprzednią lekcję z tego tygodnia 
(przypomnieć słówka, zaśpiewać piosenki), a dzisiejszy materiał 
potraktować jako zadanie długoterminowe😉  

Na zajęciach języka angielskiego w przedszkolu staram się wprowadzać 
zwroty, które są przydatne w codziennych sytuacjach (np. mówię Here you 
are. - Proszę. kiedy podaję dzieciom kolorowankę). Teraz proszę Państwa, 
abyście w miarę możliwości spróbowali wykorzystać poniże 
sformułowania w domu, niejako „przy okazji” ucząc dzieci prostych 
angielskich sformułowań. 

Zwroty podzieliłem na grupy, zapisane w odrębnych prostokątach, które 
można powycinać i np. przymocować magnesem do lodówki. Wymowę 
zapisuję w nawiasach, ale można też odsłuchać tych zwrotów, wpisując je 
do translatora Google i klikając przycisk:            

Are you hungry? (ar ju hangri) - Jesteś 
głodny?

Enjoy! (indżoj) - Smacznego!

Did you like it? (did ju lajk it) - Smakowało?

Yummy! (jami) - Pyszne!

Would you like some (pizza)? (łudżju lajk 
sam) - Czy chciałbyś trochę (pizzy)?

Let’s play! (lets plej) - Pobawmy się!

Let’s go outside! (lets gou ałtsajd) - 
Chodźmy na dwór!

Let’s watch a cartoon! (lets łocz a kartun) - 
Obejrzyjmy kreskówkę!  
Your turn. (jor tern) - Twoja kolej. 

https://translate.google.pl/?gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgUIABCDATICCAAyAggAMgUIABCDATICCAAyAggAMgIIADICCAAyBQgAEIMBMgIIADoKCAAQsAMQQxCLAzoMCAAQsAMQChBDEIsDULKLLliyiy5gjJMuaAFwAHgAgAGKAogBigKSAQMyLTGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6uAEC&um=1&ie=UTF-8&hl=pl&client=tw-ob#en/pl/
https://translate.google.pl/?gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgUIABCDATICCAAyAggAMgUIABCDATICCAAyAggAMgIIADICCAAyBQgAEIMBMgIIADoKCAAQsAMQQxCLAzoMCAAQsAMQChBDEIsDULKLLliyiy5gjJMuaAFwAHgAgAGKAogBigKSAQMyLTGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6uAEC&um=1&ie=UTF-8&hl=pl&client=tw-ob#en/pl/
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Hello! (helou) - Cześć!

Good morning! (gud mornin) - Dzień dobry!

Goodbye! (gudbaj) - Do widzenia!

Good night! (gud najt) - Dobranoc!

Sweet dreams! (słit drimz) - Słodkich snów!

See you! (si ju) - Do zobaczenia!

What’s up? (łots ap) - Co tam? 

Wake up! (łejk ap) - Obudź się!

Hurry up! (hari ap) - Szybciutko!

Let’s go! (lets gou) - Idziemy!

Look! (luk) - Zobacz!

Here you are. (hir ju ar) - Proszę. (przy 
podawaniu)

You’re welcome. (jor łelkam) - Nie ma za 
co.

Thanks. (fenks) - Dzięki.

I’m coming! (ajm komin) - Idę!

Wait a minute! (łejt a minyt) - Poczekaj 
chwilkę!

Help yourself. (help jorself) - Poczęstuj się!
No way! (nou łej) - Nie ma mowy!

I love you! (aj law ju) - Kocham cię!

Welcome! (łelkam) - Witam!

You’re great! (jor grejt) - Jesteś wspaniały/
wspaniała! 

What is it? (łot iz yt) - Co to jest?

It’s … (its) - To jest …

I don’t know. (aj dont noł) - Nie wiem.


