
Birthday – urodziny

Piosenka „Happy Birthday to You”

https://www.youtube.com/watch?v=IfNlg9jdVuY

Happy Birthday to You 

Happy Birthday to You 

Happy Birthday Dear One 

Happy Birthday to You. 

From good friends and true, 

From old friends and new, 

May good luck go with you, 

And happiness too. 

good friends – dobrzy przyjaciele

true friends – prawdziwi przyjaciele

old friends – starzy przyjaciele 

new friends – nowi przyjaciele

good luck – powodzenie

happiness – szczęście

Słówka urodzinowe

Today is my birthday – Dzisiaj są moje urodziny.

This is my birthday card – To jest moja urodzinowa kartka

This is my birthday present – To jest mój urodzinowy prezent

This is my birthday cake – To jest mój urodzinowy tort

This is my birthday hat – To jest moja urodzinowa czapeczka

This is my birthday party – To jest moje urodzinowe przyjęcie

https://www.youtube.com/watch?v=or6Fd9o-uSw

Bajka o przyjęciu urodzinowym

https://www.youtube.com/watch?v=myuRAnSkcUo

Ubrania

jumper - sweter

dress - sukienka

trousers - spodnie

shorts - krótkie spodenki

shoes - buty

socks - skarpetki

sandals - sandały

https://www.youtube.com/watch?v=IfNlg9jdVuY
https://www.youtube.com/watch?v=myuRAnSkcUo
https://www.youtube.com/watch?v=or6Fd9o-uSw


t-shirt - koszulka z krótkim rękawem

coat - płaszcz

hat - czapka

skirt - spódnica

Pozostałe słownictwo:

It's cold - jest zimno

It's hot - jest gorąco

It's sunny - jest słonecznie

It's rainy - jest deszczowo

I'm wearing - noszę, mam na sobie

Put on - zakładać, ubierać

Take off - zdejmować

Piosenka"I'm going out to play"

ref:

Good morning, good morning,

It's sunny, it's sunny - Hooray!

1. I'm wearing my dress,

I'm wearing my sandals,

I'm going out to play!

Let's bounce!

ref:

Good morning, good morning,

It's hot, it's hot - Hooray!

2. I'm wearing my shorts,

I'm wearing my T-shirt,

I'm going out to play!

Let's splash!

ref:

Good morning, good morning,

It's rainy, it's rainy - Hooray!

3. I'm wearing my trousers,

I'm wearing my hat,

I'm going out to play!

Let's jump!

ref:

Good morning, good morning,

It's cold, it's cold - Hooray!

4. I'm wearing my jumper,



I'm wearing my coat,

I'm going out to play!

Let's throw!

Kształty - shapes

triangle - trójkąt

square - kwadrat

circle - koło

What shape is it? - Jaki to kształt?

I can - mogę

I can't - nie mogę

Piosenka " Shapes everywhere" - Kształty są wszędzie.

1. Shapes, shapes everywhere!

Look at the sun,

It's a circle, it's a big circle!

I can draw a big circle.

2. Shapes, shapes everywhere!

Look at the button,

It's a circle, it's a small circle!

I can draw a small circle.

3. Shapes, shapes everywhere!

Look at the window,

It's a square, it's a big square!

I can draw a big square.

4. Shapes, shapes everywhere!

Look at the cheese,

It's a triangle, it's a small triangle!

I can draw a small triangle.

Shapes, shapes everywhere!

Tłumaczenie

1.Kształty są wszędzie

Popatrz na słońce.

To jest koło, to jest duże koło.

Potrafię narysować duże koło.

2. Kształty są wszędzie.

Popatrz na guzik.

To jest koło, to jest małe koło.

Potrafię narysować małe koło.



3. Kształty są wszędzie.

Popatrz na okno.

To jest kwadrat, to jest duży kwadrat.

Potrafię narysować duży kwadrat.

4. Kształty są wszędzie.

Popatrz na ser.

To jest trójkąt, to jest mały trójkąt.

Potrafię narysować mały trójkąt.

Kształty są wszędzie.


	Today is my birthday – Dzisiaj są moje urodziny.

