
DICTIONARY

https://www.youtube.com/watch?v=MQTyuWYEdGk
How do you do? Jak się masz?
I'm the king. Jestem królem.
king-król
queen-królowa
princess-księżniczka 
gardener-ogrodnik
Good morning-dzień dobry (rano)
Good afternoon – dzień dobry (po południu)
Good evening- dobry wieczór
Good night- dobrej nocy
strong-silny
fat-gruby
clever-mądry
beautiful-piękny
brave-odważny
big-duży
small-mały
He's...On jest...
She's...Ona jest...
I've got...Mam...
a bag-torba
a map-mapa
a hamburger-hamburger
a motorbike-motocykl
a computer-komputer
a garden-ogród
I've got plums. Mam śliwki
plums-śliwki
peaches-brzoskwinie
grapes-winogrona
Can I have a hamburger, please? Czy mogę prosić o hamburgera?
ice cream-lody
Here you are. Proszę.
daddy-tata, tatuś
How many trees? Ile drzew?
flowers-kwiatki
bushes-krzaki, krzewy
one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten -  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
a hundred-sto
I don't know. Nie wiem
a rose-róża



a bike-rowe
I love you. Kocham cię
Off we go. No to idziemy

https://www.youtube.com/watch?v=HrWHEXeElNY
take him away-zabrać go
eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, 
twenty- 11,12,13,14,15,16,17,18,19.20
a monster-potwór
I'm hungry. Jestem głodny.
I like clocks. Lubię zegarki.
What's this?Co to jest?
a spaceship-statek kosmiczny
a parking meter-parkometr
a typewriter-maszyna do pisania
a bell-dzwonek
a cat-kot
I don't like this and I don't like that. Nie lubię tego i nie lubię tamtego.
Who are you? Kim jesteś?
a friend-przyjaciel
It isn't for you. To nie dla ciebie
Who's this?  Kto to jest?
Where do you come from? Skąd pochodzisz?
France-Francja
Britain-Wielka Brytania
Germany-Niemcy
Italy-Włochy
Greece-Grecja
Japan-Japonia
stupid-głupi
go away-odchodzić
come here-podejdź tutaj
stop-zatrzymać się
look-patrzeć
listen-słuchać

https://www.youtube.com/watch?v=otMd6TkuoSg
Corvax loves Sylvia. Corvax kocha Sylwię
body-ciało
an eye-oko
a nose-nos
a mouth-usta
an ear-ucho
a neck-szyja
an arm-ramię, ręka



a hand-dłoń
a leg-noga
a foot-stopa
Where is it? Gdzie to jest?
Me and you-ja i ty
A bar-krata, pręt
We are free. Jesteśmy wolni.
I'm hungry. Jestem głodny.
I'm thirsty. Jestem spragniony.
hot-gorący
I'm hot. Jestem zgrzany, gorący.
I'm wet. Jestem mokry.
I'm cold. Jest mi zimno.
I'm tired. Jestem zmęczony
Where are you? Gdzie jesteś?
I can't see you. Nie widzę cię.
under-pod
on-na
in-w
in front of-przed, naprzeciwko
behind-za
between-pomiędzy
over there-tam
overe here-tutaj
a palace-pałac
Where's the palace? Gdzie jest pałac?
Can you hear me? Czy mnie słyszysz?
Can you see me? Czy mnie widzisz?
Can you talk? Czy możesz mówić?
Can you walk? Czy możesz chodzić?
Yes, I can. Tak, mogę.
Do you love me? Czy mnie kochasz?
I can run. Mogę biec.
jump-skakać
swim-pływać
dress-sukienka
green-zielony
red-czerwony
brown-brązowy
yellow-żółty
blue-niebieski
black-czarny
white-biały
happiness-szczęście



https://www.youtube.com/watch?v=tCZRkj9Lln4
head-głowa
shoulders-ramiona
knees-kolana
toes-palce u stóp
It's raining. Pada.
wait-czekać
it's eight o'clock-jest ósma
I'm busy-jestem zajęty
What's the matter? O co chodzi?
headache-ból głowy
stomachache -ból brzucha
toothache-ból zęba
backache-ból w krzyżu
her-jej
his-jego
knife-nóż
fork-widelec
glass-szklanka
bowl-miska
plate-talerz
a swimming pool-basen
How are you? Jak się masz?
I'm fine. W porządku.
I'm going to the tennis court. Idę na kort tenisowy.
It's getting dark. Robi się ciemno.
autumn-jesień
winter-zima
spring-wiosna
summer-lato
in fall-jesienią
at seven-o siódmej
January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, 
November, December- styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, 
sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday-
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela
On Monday I play soccer. W poniedziałek gram w piłkę nożną.
I play basketball. Gram w koszykówkę.
I go roller skating. Jeżdżę na rolkach.
I do my exercises. Robię ćwiczenia.
I go swimming. Idę popływać.
I play golf. Gram w golfa.
We play tennis. Gramy w tenisa.
When do you play basketball? Kiedy grasz w koszykówkę?



Where? - gdzie?
on the first floor, second floor- na pierwszym piętrze, na drugim
in the middle-w środku
on the right-po prawej
on top floor-na najwyższym piętrze
that's me-to ja
in the kitchen-w kuchni
in the hall-w holu
in the sitting room-w salonie
by the fireplace-przy kominku
against the wall-przyciśnięty do ściany
picking the flowers-zrywanie kwiatów
on the chandeliers-na żyrandolach
sliding on the stairs-ślizganie się po schodach
bouncing on the chairs-podskakiwanie na krzesłach
in the bathroom-w łazience
turning on the showers-włączanie pryszniców
I'm frightened-boję się
Why are you crying?-Dlaczego płaczesz?
I can't reach the apple. Nie mogę dosięgnąć jabłka.
Follow me. Chodź za mną
I can't stop it. Nie mogę tego zatrzymać.
Be careful. Bądź ostrożny.
bigger-większa
smaller-mniejsza
fatter-grubsza
tall-wysoka
taller-wyższa
run away-uciec
Where are you going? Gdzie idziesz?
to the helicopter-do helikoptera
your majesty-Wasza Wysokość
He's silly. On jest głupi.
What are you doing?  Co robisz?
This goes here. To idzie tutaj.
I'm ready-Jestem gotowy
well done-dobra robota
wake up-obudzić się
Who am I?Kim jestem?
They're going into the computer. Idą do komputera.
We are together Jesteśmy razem.
Goodbye- do widzenia


