
Klasy III Ćwiczenia interaktywne  

Wejdź na link: https://bit.ly/3U1jrZb lub zeskanuj kod QR:  

 
1. spring – wiosna 
2. March – marzec 
3. April – kwiecień 
4. May – maj 
5. meadow – łąka 
6. bee – pszczoła 
7. butterfly – motyl 
8. worm – robak 
9. caterpillar – gąsienica 
10. ladybird – biedronka 
11. frog – żaba 
12. grass – trawa 
13. daffodil – żonkil 
14. lily – lilia 
15. tulip – tulipan 
16. lamb – owieczka, baranek 
17. chick – kurczątko 
18. duckling – kaczątko 
19. nest – gniazdo 
20. Happy Easter! – Wesołej Wielkanocy! 
21. Good Friday – Wielki Piątek 
22. cross  – krzyż 
23. hot cross bun – bułeczka ze znakiem krzyża 
24. basket – koszyk 
25. Easter bunny – zajączek Wielkanocny 
26. chocolate egg – czekoladowe jajko 
27. Egg Hunt – Wielkanocna zabawa polegająca na szukaniu ukrytych czekoladowych 

jajek dosłownie: „polowanie na jajka” 
28. colourful – kolorowy 
29. weather – pogoda 
30. rainy – deczowo 
31. warm – ciepło/ciepły 
32. cloudy – pochmurnie 
33. windy – wietrznie 
34. sunny – słonecznie  
35. foggy – mgliście 
36. rainbow – tęcza 
37. puddle – kałuża 
38. raincoat – płaszcz przeciwdeszczowy 
39. umbrella – parasolka 
40. wellies – kalosze 

 

  

https://bit.ly/3U1jrZb


Klasy II Ćwiczenia interaktywne  
Wejdź na link: https://bit.ly/3h8QdZz lub zeskanuj kod QR:  
  
 

1. spring – wiosna 
2. March – marzec 
3. April – kwiecień 
4. May – maj 
5. meadow – łąka 
6. bee – pszczoła 
7. butterfly – motyl 
8. worm – robak 
9. caterpillar – gąsienica 
10. ladybird – biedronka 
11. frog – żaba 
12. grass – trawa 
13. lamb – owieczka, baranek 
14. chick – kurczątko 
15. duckling – kaczątko 
16. nest – gniazdo 
17. rainy – deczowo 
18. warm – ciepło/ciepły 
19. sunny – słonecznie  
20. raincoat – płaszcz przeciwdeszczowy 
21. umbrella – parasolka 
22. wellies – kalosze 
23. Happy Easter! – Wesołej Wielkanocy! 
24. cross  – krzyż 
25. hot cross bun – bułeczka ze znakiem krzyża 
26. basket – koszyk 
27. Easter bunny – zajączek Wielkanocny 
28. chocolate egg – czekoladowe jajko 
29. Egg Hunt – Wielkanocna zabawa polegająca na szukaniu ukrytych czekoladowych 

jajek dosłownie: „polowanie na jajka” 
30. colourful – kolorowy 

 
  

https://bit.ly/3h8QdZz


Klasy I Ćwiczenia interaktywne  
Wejdź na link: https://bit.ly/3UhZfC0 lub zeskanuj kod QR: 
 

  
1. spring – wiosna 
2. bee – pszczoła 
3. butterfly – motyl 
4. worm – robak 
5. caterpillar – gąsienica 
6. ladybird – biedronka 
7. frog – żaba 
8. grass – trawa 
9. lamb – owieczka, baranek 
10. chick – kurczątko 
11. duckling – kaczątko 
12. nest – gniazdo 
13. Happy Easter! – Wesołej Wielkanocy! 
14. basket – koszyk 
15. Easter bunny – zajączek Wielkanocny 
16. chocolate egg – czekoladowe jajko 
17. Egg Hunt – Wielkanocna zabawa polegająca na szukaniu ukrytych czekoladowych 

jajek dosłownie: „polowanie na jajka” 

18. raincoat – płaszcz przeciwdeszczowy 
19. umbrella – parasolka 
20. wellies – kalosze 

 

https://bit.ly/3UhZfC0

