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It’s raining [its rejning] – 
pada 
It’s windy [its łindi] – jest 
wietrznie 
It’s sunny [its saniy] – jest 
słonecznie 
It’s snowy [its snołi] – jest 
śnieżnie 
 
Open shut them [ołpen 
szat dem] – otwórz, 
zamknij je 
Give a little clap [giw e lytl 
klap] - zaklaszcz 
Put them on your lap [put 
dem on jor klap] – połóż je 
na kolanach 
Big and small [big end 
smol] – duży i mały 
Please [plis] – proszę, 
poproszę 
No, thank you [noł fenk 
ju] – nie, dziekuję 
Fast and slow [fast end 
sloł] – szybko, wolno 
Loud and quiet [lałd end 
kłajet] – głośno i cicho 
 
It’s a flag [yts e flag] – to 
jest flaga 
 

 
It’s raining [its rejning] – pada 
It’s windy [its łindi] – jest 
wietrznie 
It’s sunny [its saniy] – jest 
słonecznie 
It’s snowy [its snołi] – jest 
śnieżnie 
 
The sky is grey [de skaj ys grej] 
– niebo jest szare 
It’s a rainy day [its e rejni dej] 
– jest deszczowy dzień 
It’s a windy day [its e łindi dej] 
– jest wietrzny dzień 
It’s a cloudy day [its e klałdi 
dej] – jest pochmurny dzień 
It’s  a foggy day [its e fogi dej] 
– jest mglist dzień 
 
Open shut them [ołpen szat 
dem] – otwórz, zamknij je 
Give a little clap [giw e lytl 
klap] - zaklaszcz 
Put them on your lap [put 
dem on jor lap] – połóż je na 
kolanach 
Big and small [big end smol] – 
duży i mały 
Please [plis] – proszę, 
poproszę 
No, thank you [noł fenk ju] – 
nie, dziekuję 

 
It’s raining [its rejning] – pada 
It’s windy [its łindi] – jest 
wietrznie 
It’s sunny [its saniy] – jest 
słonecznie 
It’s snowy [its snołi] – jest 
śnieżnie 
 
It’s a rainy day [its e rejni dej] – 
jest deszczowy dzień 
It’s a windy day [its e łindi dej] – 
jest wietrzny dzień 
It’s a cloudy day [its e klałdi dej] 
– jest pochmurny dzień 
It’s  a foggy day [its e fogi dej] – 
jest mglist dzień 
 
Open shut them [ołpen szat 
dem] – otwórz, zamknij je 
Give a little clap [giw e lytl klap] 
- zaklaszcz 
Put them on your lap [put dem 
on jor klap] – połóż je na 
kolanach 
Big and small [big end smol] – 
duży i mały 
Please [plis] – proszę, poproszę 
No, thank you [noł fenk ju] – 
nie, dziekuję 
Fast and slow [fast end sloł] – 
szybko, wolno 
Loud and quiet [lałd end kłajet] 

 
It’s raining [its rejning] – pada 
It’s windy [its łindi] – jest wietrznie 
It’s sunny [its saniy] – jest słonecznie 
It’s snowy [its snołi] – jest śnieżnie 
 
It’s a rainy day [its e rejni dej] – jest 
deszczowy dzień 
It’s a windy day [its e łindi dej] – jest 
wietrzny dzień 
It’s a cloudy day [its e klałdi dej] – jest 
pochmurny dzień 
It’s  a foggy day [its e fogi dej] – jest 
mglist dzień 
 
A sun [e san] – słońce 
A cloud [e klałd] – chmura 
A storm [e st/sztorm] – burza 
A snow [e snow] – śnieg 
A rainbow [e rejnboł] – tęcza 
A rain [e rejn] – deszcz 
A wind [e łind] - wiatr 
It’s cold [i/yts kold] – jest zimno 
It’s hot [i/yts hot] – jest gorąco 
 
Open shut them [ołpen szat dem] – 
otwórz, zamknij je 
Give a little clap [giw e lytl klap] - 
zaklaszcz 
Put them on your lap [put dem on jor 
klap] – połóż je na kolanach 
Big and small [big end smol] – duży i 
mały 



Fast and slow [fast end sloł] – 
szybko, wolno 
Loud and quiet [lałd end 
kłajet] – głośno i cicho 
 
It’s a flag [yts e flag] – to jest 
flaga 
 

– głośno i cicho 
 
It’s a flag [yts e flag] – to jest 
flaga 
 

Please [plis] – proszę, poproszę 
No, thank you [noł fenk ju] – nie, 
dziekuję 
Fast and slow [fast end sloł] – szybko, 
wolno 
Loud and quiet [lałd end kłajet] – głośno 
i cicho 
 
It’s a flag [yts e flag] – to jest flaga 
It’s white and red [yts łajt end red] – jest 
biała i czerwona 
 

 

 


