
Słówka maj :

Maluszki: 

1. Wiosna ach wiosna!: spring-wiosna, flowers-kwiaty, grass-trawa, green-zielony, sun-słońce

2. Mój dom, moja rodzina: mum-mama, dad-tata, brother-brat, sister-siostra, me-ja

3. Moje miasto Grudziądz: river-rzeka, town-miasto, big-duże, Klimek tower-wieża Klimek, lake-
jezioro

4. Polska-mój kraj, moja ojczyzna: Poland-Polska, sea-morze, white and red-biały i czerwony, 
eagle-orzeł, I love Poland-kocham Polskę

5. Zwierzęta na wsi: pig-świnia, horse-koń, sheep-owca, cat-kot, dog-pies, chicken-kurczak, 
cow-krowa

Króliczki: 

1. Na wiejskim podwórku: pig-świnia, horse-koń, cow-krowa, hen-kura, rooster-kogut, mouse-
mysz, sheep-owca, duck-kaczka, duckling-kaczuszka, piglet-świnka, chick-kurczak

2. Wycieczka do zoo: monkey-małpa, tiger-tygrys, lion-lew, elephant-słóń, birds-ptaki, 
crocodile- krokodyl, giraffe-żyrafa, fish-ryby, camel-wielbłąd

3. Zabawy z mamą i tatą: mother-mama, father-tata, sister-siostra, brother-brat, grandma-
babcia, grandpa-dziadek, aunt-ciocia, uncle-wujek, cousin-kuzyn/kuzynka, me-ja

4. Kto ty jesteś? Polak mały: Poland, mountains-góry, sea-morze, lake-jezioro, river-rzeka, 
Cracow-Kraków., Warsaw-Warszawa, cities-miasta, villages-wsie, I’m from Poland-Jestem w 
Polski

Tygryski: 

1. Moja Ojczyzna: Poland, mountains-góry, sea-morze, lake-jezioro, river-rzeka, Cracow-
Kraków., Warsaw-Warszawa, cities-miasta, villages-wsie

2. Podróż dookoła świata-Ameryka: North America-Ameryka Północna, South America, the 
USA-Stany Zjednoczone, Mexico-Meksyk, Canada-Kanada, Chile, Satue of Liberty-Statua 
wolności, Washington, New York, North Pole-Biegun Północny, Greenland-Grenlandia

3. Przyjęcie dla mamy i taty: mother-mama, father-tata, parents-rodzice, beautiful-piękna, 
handsome-przystojny, amazing-niesamowity, wise-mądry, I love…-kocham…

4. Dzieci świata: children-dzieci, child-dziecko, baby-niemowlę, toddler-małe dziecko, teenager-
nastolatek, white skin-biała skóra, dark skin-ciemna skóra

Kangurki: 

1. Wiosna-utrwalenie wiadomości: spring-wiosna, green-zielony, grass-trawa, trees-drzewa, 
flowers-kwiaty, sun-słońce, hot-gorąco, play-bawić się, walk-spacerować, relax-relaksować 
się

2. Zwierzęta na wsi: pig-świnia, horse-koń, cow-krowa, hen-kura, rooster-kogut, mouse-mysz, 
sheep-owca, duck-kaczka, duckling-kaczuszka, piglet-świnka, chick-kurczak

3. W zoo: monkey-małpa, tiger-tygrys, lion-lew, elephant-słóń, birds-ptaki, crocodile- krokodyl, 
giraffe-żyrafa, fish-ryby, camel-wielbłąd



4. Moja rodzina, mój dom: mother-mama, father-tata, sister-siostra, brother-brat, grandma-
babcia, grandpa-dziadek, aunt-ciocia, uncle-wujek, cousin-kuzyn/kuzynka, me-ja

5. Moje miasto, mój region: city-miasto, river-rzeka, Poland- Polska, mountains-góry, sea-
morze, lake-jezioro, I like my city-Lubię moje miasto, I don’t like my city-Nie lubię mojego 
miasta

Starszaki: 

1. Polska moim krajem: Poland, mountains-góry, sea-morze, lake-jezioro, river-rzeka, Cracow-
Kraków., Warsaw-Warszawa, cities-miasta, villages-wsie, I like …-Lubię, I don’t like-Nie lubię, 
I’m from Poland-Jestem z Polski, I’m Polish-Jestem Polakiem

2. W świecie przyrody: plants-rośliny, flowers-kwiaty, animals-zwierzęta, fish-ryby, mammals-
ssaki, wild animals-dzikie zwierzęta, meat-mięso, grass-trawa, family-rodzina, live in groups-
żyje w grupie

3. Afryka: Africa, hot-gorąco, desert-pustynia, oasis-oaza, wild animals-dzikie zwierzęta, lion-
lew, giraffe-żyrafa, rhino-nosorożec, elephant-słoń, river Nile-rzeka Nil, Egypt- Egipt, 
pyramids-piramidy

4. Święto mojej mamy: mother, mum, mummy-mama, a present-prezent, my heart-moje 
serce, I love….-kocham…., flowers-kwiaty, my friend-przyjaciel

5. Dzień Dziecka: children-dzieci, child-dziecko, Let’s have fun-bawmy się, Let’s sing-śpiewajmy, 
jump-skakać, run-biegać, play-bawić się, laugh-śmiać się, eat ice cream-jeść lody, drink cola-
pić colę


