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Teddy bear [tedi ber] – 
pluszowy miś 
I love my teddy bear [aj 
low maj tedi ber] – 
kocham mojego misia 
My teddy bear is small 
[maj tedy ber is smol] – 
mój pluszowy miś jest 
mały 
My teddy bear is big [maj 
tedi ber is big] – mój 
pluszowy miś jest duży 
 
Teddy bear, teddy bear 
show the window. [tedi 
ber, tedi ber szoł de 
łindoł]- misiu misiu pokaż 
okno 
Teddy bear, teddy bear 
show the door. [tedi ber, 
tedi ber szoł de door]- 
misiu misiu pokaż drzwi 
Teddy bear, teddy bear 
show the ceiling. [tedi 
ber, tedi ber szoł de 
s+iling]- misiu misiu pokaż 
sufit 
Teddy bear, teddy bear 
show the floor. [tedi ber, 
tedi ber szoł de flor]- misiu 
misiu pokaż podłogę 
 

 
Teddy bear [tedi ber] – 
pluszowy miś 
I love my teddy bear [aj low 
maj tedi ber] – kocham 
mojego misia 
My teddy bear is small [maj 
tedy ber is smol] – mój 
pluszowy miś jest mały 
My teddy bear is big [maj tedi 
ber is big] – mój pluszowy miś 
jest duży 
 
Teddy bear, teddy bear show 
the window. [tedi ber, tedi 
ber szoł de łindoł]- misiu misiu 
pokaż okno 
Teddy bear, teddy bear show 
the door. [tedi ber, tedi ber 
szoł de door]- misiu misiu 
pokaż drzwi 
Teddy bear, teddy bear show 
the ceiling. [tedi ber, tedi ber 
szoł de s+iling]- misiu misiu 
pokaż sufit 
Teddy bear, teddy bear show 
the floor. [tedi ber, tedi ber 
szoł de flor]- misiu misiu pokaż 
podłogę 
 

 
Teddy bear [tedi ber] – pluszowy miś 
I love my teddy bear [aj low maj tedi 
ber] – kocham mojego misia 
My teddy bear is small [maj tedy ber is 
smol] – mój pluszowy miś jest mały 
My teddy bear is big [maj tedi ber is big] 
– mój pluszowy miś jest duży 
My teddy bear is brown [maj tedi ber is 
brałn] – mój pluszowy miś jest brązowy 
My teddy bear is white [maj tedi ber is 
łajt] – mój pluszowy miś jest biały 
 
Five brown bears [fajf brałn bers] – 5 
brązowych niedźwiadków 
Sleeping in the bed [sliping in de bed] – 
śpi w łóżku 
One wakes up [łan łejks ap] – jeden się 
budzi 
Good morning [gud morning] – dzień 
dobry 
Four brown bears ... [for brałn bers] – 4 
brązowe niedźwiadki 
Three brown bears ... [f/tri brałn bers] – 
3 brązowe niedźwiedzie 
Two brown bears ... [tu brałn bers] – 2 
brązowe niedźwiedzie 
One brown bear ... [łan brałn ber] – 1 
brązowy niedźwiedź 
Sleeping in the bed [sliping in de bed] – 
śpi w łózku 
He wakes up [hi łejks ap] – on się budzi 
Good morning [gud morning] – dzień 

 
Teddy bear [tedi ber] – pluszowy miś 
I love my teddy bear [aj low maj tedi 
ber] – kocham mojego misia 
My teddy bear is small [maj tedy ber is 
smol] – mój pluszowy miś jest mały 
My teddy bear is big [maj tedi ber is big] 
– mój pluszowy miś jest duży 
My teddy bear is brown [maj tedi ber is 
brałn] – mój pluszowy miś jest brązowy 
My teddy bear is white [maj tedi ber is 
łajt] – mój pluszowy miś jest biały 
 
Five brown bears [fajf brałn bers] – 5 
brązowych niedźwiadków 
Sleeping in the bed [sliping in de bed] – 
śpi w łóżku 
One wakes up [łan łejks ap] – jeden się 
budzi 
Good morning [gud morning] – dzień 
dobry 
 
Body parts [bodi parts] – części ciała 
Head [hed] – głowa 
Face [fejs] – twarz 
Mouth [małf] – buzia 
Eyes [ajs] – oczy 
Ears [irs] – uszy 
Hair [her] -włosy 
Neck [nek] –szyja 
Arms [arms] – ramiona 
Hands [hends] – ręce 
Fingers [fingers] – palce u rąk 



 
 

dobry 
 

Legs [legs] - nogi 

 


