
IN THE PARK – W PARKU

bench (bencz) ławka
bridge (bridż) mostek
bush (busz) krzew
flower bed (flałer bed) klomb

fountain (fantyn) fontanna
grass (gras) trawa
pond (pond) staw
rubbish bin (rabisz bin) kosz na śmieci
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statue (statju) pomnik
tree (tri) drzewo

bee (bi) pszczoła
bird (berd) ptak
butterfly (baterflaj) motyl
duck (dak) kaczka

ladybird (lejdiberd) biedronka
squirrel (skłirel) wiewiórka
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Zakoloruj tylko te obrazki, których nazwy odnajdziesz w wężu.

ABUSHNHFTREECASBIRDMUGSTATUEVIKDUCKLMFOUNTAINZ
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SŁOWNICZEK
amber (amber) bursztyn
angler (engler) wędkarz
apple (epul) jabłko
apple tree (epul tri) jabłoń
August (ogest) sierpień
beach towel (bicz tałel) ręcznik
bear (ber) niedźwiedź
bee (bi) pszczoła
bench (bencz) ławka
bird (berd) ptak
black (blek) czarny
blue (blu) niebieski
boots (buts) kozaki
bridge (bridż) mostek
brown (brałn) brązowy
bucket (baket) wiaderko
bush (busz) krzew
butterfly (baterflaj) motyl
cage (kejdż) klatka
cap (kap) czapka z daszkiem
caravan (karawan)
przyczepa kempingowa
catch a fish (kecz e fisz) łapać rybę
cherry (czeri) czereśnia
cherry tree (czeri tri) 
drzewko czereśniowe
coat (kołt) płaszcz
collect shells (kolekt szels)
zbierać muszelki
crocodile (krokodajl) krokodyl
deck chair (dek czer) leżak
dive (dajw) nurkować
dolphin (dolfin) delfin 
dream (drim) sen
duck (dak) kaczka
eight (ejt) osiem
eighteen (ejtin) osiemnaście
elephant (elefant) słoń
eleven (ilewen) jedenaście
fifteen (fiftin) piętnaście
finds (fajnds) znajduje
five (fajw) pięć
flower bed (flałer bed) klomb
folding chair (folding czer) 
składane krzesło
food (fud) jedzenie
fountain (fantyn) fontanna
four (for) cztery
fourteen (fortin) czternaście
giraffe (dżiraf) żyrafa
go for a walk (goł for e łok) iść 
na spacer
grass (gras) trawa
green (grin) zielony
grey (grej) szary
grill (gril) grill

hammock (hamek) hamak 
hat (het) kapelusz
have a barbecue (hew e barbekju) 
robić grilla
hook (huk) hak
hot (hot) gorąco
I want (aj łont) ja chcę
ice-cream (ajs-krim) lody
it was (it łoz) to był
jelly-fish (dżeli-fisz) meduza
July (dżulaj) lipiec
jumper (dżamper) sweter
June (dżun) czerwiec
ladybird (lejdiberd) biedronka
lifeguard (lajfgard) ratownik
lighthouse (lajthałs) latarnia morska
lion (lajon) lew
magic (medżik) magiczny
monkey (manki) małpa
nine (najn) dziewięć
nineteen (najntin) dziewiętnaście
octopus (oktopes) ośmiornica
one (łan) jeden
orange (orendż) pomarańczowy
oyster (ojster) ostryga
pear (per) gruszka
pear tree (per tri) grusza
pebbles (pebyls) kamyki
pink (pink) różowy
play badminton (plej badminton)
grać w badmintona
plum (plam) śliwka
plum tree (plam tri) śliwa
pond (pond) staw
put up a tent (put ap e tent) 
rozkładać namiot
raspberry (rasberi) malina
raspberry bush (rasberi busz) 
krzew maliny
ray (rej) płaszczka
redcurrant (redkarent) 
czerwona porzeczka
redcurrant bush (redkarent busz) 
krzew czerwonej porzeczki
rhinoceros (rajnoseres) nosorożec
rope (rołp) lina
rowing boat (rołing bołt) 
łódź wiosłowa
rubbish bin (rabisz bin) kosz na śmieci
sailing boat (sejling bołt) żaglówka
sand (send) piasek
sandals (sandals) sandały
sandcastle (sendkasyl) zamek z piasku
sea (si) morze
sea-horse (si-hors) konik morski
sea-urchin (si-erczin) jeżowiec

seven (sewen) siedem
seventeen (sewentin) siedemnaście
shark (szark) rekin
shells (szels) muszelki
shorts (szorts) krótkie spodenki
shrimp (szrimp) krewetka
six (siks) sześć
sixteen (sikstin) szesnaście
skirt (skert) spódnica 
sleeping bag (sliping beg) śpiwór
snake (snejk) wąż
snorkel (snorkel) fajka do nurkowania
spade (spejd) łopatka
squirrel (skłirel) wiewiórka
starfish (starfisz) rozgwiazda
statue (statju) pomnik
suitcase (sjutkejz) walizka
sunbathe (sanbejf) opalać się
sunglasses (sanglasys) okulary 
przeciwsłoneczne
sunny (sani) słonecznie
sunscreen (sanskrin) emulsja do 
opalania
surf (serf) pływać na desce surfingowej
surfboard (serfbord) deska 
surfingowa
surfer (serfer) osoba na desce 
surfingowej
swim (słim) pływać
swimsuit (słimsjut) kostium kąpielowy
ten (ten) dziesięć
tent (tent) namiot
thirteen (fertin) trzynaście
three (fri) trzy
tie (taj) krawat
tiger (tajger) tygrys
time to get up (tajm tu get ap) 
czas wstawać
torch (torcz) latarka
trainers (trejners) buty sportowe
trousers (trałzers) spodnie
trunks (tranks) kąpielówki
T-shirt (tiszert) koszulka na krótki 
rękaw
turtle (tertyl) żółw morski
twelve (tłelw) dwanaście
twenty (tłenti) dwadzieścia
two (tu) dwa
umbrella (ambrela) parasol
water (łoter) woda
water ski (łoter ski)
pływać na nartach wodnych
white (łajt) biały
windy (łindi) wietrznie
zebra (zibra) zebra
zoo keeper (zu kiper) pracownik zoo


