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GRUPA 1 GRUPA 2 GRUPA 3 GRUPA 4 i 5 
 
Hello [heloł] – witaj, cześć 
Bye bye [baj] – pa pa 
Goodbye [gudbaj] – do 
widzenia 
Clap your hands [klap jor 
hends] – zaklaszcz 
Turn around [tern erałnd] 
– obróć się 
Touch your toes [tacz jor 
tołs] – dotknij palców u 
stóp 
Say hello [sej heloł] – 
powiedz cześć 
Strech up high [strecz ap 
haj] – rozciągnij się w górę 
Stamp your feet [stomp 
jor fiit] – zatup stopami 
 
Cheeky Monkey [ cziki 
manki] – małpka psotnica 
 
 

 
Hello [heloł] – witaj, cześć 
Bye bye [baj] – pa pa 
Goodbye [gudbaj] – do 
widzenia 
Clap your hands [klap jor 
hends] – zaklaszcz 
Turn around [tern erałnd] 
– obróć się 
Say hello [sej heloł] – 
powiedz cześć 
Stomp your feet [stomp 
jor fiit] – zatup stopami 
 
Cheeky Monkey [ cziki 
manki] – małpka psotnica 
 
I’m a boy [ajm e boj] – 
jestem chłopcem 
I’m a girl [ajm e gerl] – 
jestem dziewczynką 
I’m here [ajm hiir]- jestem 
tutaj 
big [biig] – duży, duża 
small [smol] – mały, mała 
 

 
Hello [heloł] – witaj, cześć 
Bye bye [baj] – pa pa 
Goodbye [gudbaj] – do 
widzenia  
Have a nice day [hef e najs dej] 
– życzę Wam miłego dnia 
What’s your name? [łots jor 
name] – jak masz na imię 
My name is ... [maj nejm ys] – 
mam na imię... 
I’m a boy [ajm e boj] – jestem 
chłopcem 
I’m a girl [ajm e gerl] – jestem 
dziewczynką 
I’m here [ajm hiir]- jestem tutaj 
big [biig] – duży, duża 
small [smol] – mały, mała 
 
Jump [dżamp] – skacz 
Walk [łok] – maszeruj 
Sit down [sit dałn] – usiądź 
Stand up [stend ap] – wstań 
Hands up [hendzs ap] – ręce do 
góry 
Hands down [hendzs dołn] – 
ręce w dół 
Clap your hands [klap jor 
hends] – zaklaszcz 
Turn around [tern erałnd] – 
obróć się 
 
 

 
Hello [heloł] – witaj, cześć 
Bye bye [baj] – pa pa 
Goodbye [gudbaj] – do widzenia 
Have a nice day [hef e najs dej] – życzę Wam 
miłego dnia 
What’s your name? [łots jor name] – jak 
masz na imię 
My name is ... [maj nejm ys] – mam na imię... 
Nice to meet you [najs tu mitcz ju] – miło 
ciebie poznać 
Hi, how are you? [haj hał ar ju?] – jak się 
masz? 
I’m fine. [Ajm fajn] – Wszystko ok. Dobrze się 
czuję. 
I’m a boy [ajm e boj] – jestem chłopcem 
I’m a girl [ajm e gerl] – jestem dziewczynką 
I’m here [ajm hiir]- jestem tutaj 
big [biig] – duży, duża 
small [smol] – mały, mała 
 
Clap your hands [klap jor hends] – zaklaszcz 
Turn around [tern erałnd] – obróć się 
 
Move your body [mów jor bodiy] – 
poruszamy ciałem 
Jump [dżamp] – skacz 
Walk [łok] – maszeruj 
Sit down [sit dałn] – usiądź 
Stand up [stend ap] – wstań 
Hands up [hendzs ap] – ręce do góry 
Hands down [hendzs dołn] – ręce w dół 
 



 


