


 

„Gorąco polecam pomocnik językowy Justyny 
Winiarczyk. W książkach, tych małych i tych 
dużych, cenię sobie dwie rzeczy – 
merytoryczność i logikę struktury. Tu oba 
warunki zostały spełnione z nawiązką – „English 
for Mummies and Daddies” jest podzielony na 
spójne działy tematyczne, podsuwa słownictwo 
w dwóch wersjach językowych (UK/US) oraz 
zawiera cenne wskazówki, jak unikać błędów 
wynikających z przenoszenia polskich struktur 
gramatycznych na angielski.  

Dodatkowo autorka przedstawia nowe 
słownictwo w formie gotowych zdań, dzięki 
czemu czytelnik dostaje niejako na tacy pełne 
sformułowania do użycia w codziennych 
sytuacjach. Co najważniejsze, zawarte 
tłumaczenia są poprawne – może się to 
wydawać trywialne, ale w przypadku 
angielskiego spełnienie tego warunku wymaga 
niesamowitego nakładu czasu i pracy. 

 

Rekomenduję wszystkim tym, którzy mają 
aspiracje mówić do swoich dzieci po angielsku. 
Choć nie tylko im się przyda ta książka, bo 
każdy, kto ma ochotę odświeżyć swój angielski, 
znajdzie tu ogrom przydatnych sformułowań”. 

 

Ela Rzeszutko,  

autorka www.mamtonakoncujezyka.pl  

mama wychowująca dwujęzyczne dzieci 
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O co chodzi? 

Oddaję w Wasze ręce e-booka przeznaczonego 
dla rodziców uczących języka angielskiego swoje 
dzieci bądź mających taki zamiar. To 
opracowanie to tak właściwie czas, który został 
zmaterializowany w formie kilkudziesięciu stron 
PDF-a. Czas ode mnie dla Was, rodziców, 
abyście nie musieli poświęcać go na żmudne 
poszukiwania słówek i wyrażeń oraz na 
zastanawianie się, „jak to powiedzieć 
poprawnie”. W żadnym wypadku nie jest to 
wiedza tajemna, do której nie bylibyście w 
stanie dotrzeć samodzielnie. Celem mojej pracy 
było wyłącznie podarowanie Wam czasu i 
poczucia pewności. 

Dla kogo jest ta publikacja? 

- Dla osób, które wraz ze swoimi dziećmi 

właśnie zaczynają przygodę z językiem 

angielskim. 

 

- Dla osób, które już wychowują w duchu 

dwujęzyczności zamierzonej. 

 

- Dla osób chcących wzbogacić i utrwalić 

słownictwo swoje oraz swoich dzieci. 

 

- Dla osób chcących poszerzać wiedzę 

dziecka o świecie także w języku 

angielskim. 
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W tej książce spróbowałam połączyć potrzeby 
tych wszystkich grup. Całkowicie początkujący 
mają zazwyczaj problem z wyszukaniem 
właściwych wyrażeń i budowaniem 
poprawnych zdań. Czasem ich język jest 
„zardzewiały”, bo ostatnio używany był na 
maturze lub na studiach. Większość rodziców 
ma problem z „brakującymi słowami”. Często 
nie ma znaczenia, czy ich poziom języka jest 
wysoki, średni a może całkiem niski. Żadna ilość 
rozmów w pracy, obejrzanych seriali na 
Netfliksie ani przeczytanych w oryginale 
artykułów w Guardianie czy Newsweeku nie 
przygotuje Cię na rozmowę po angielsku z 
Twoim 6-miesięczniakiem ani tym bardziej 2-
latkiem czy 5-latkiem. Rodzice, którzy już 
wprowadzają język angielski w swoim domu, 
prędzej czy później dochodzą do momentu, gdy 
czują, że wciąż mówią to samo. Nie wiedzą, jak 
poszerzyć zasób swojego słownictwa, aby móc 
pokazywać dziecku świat także w języku 
angielskim. Niejednokrotnie po prostu nie mają 
na to czasu. Nieznane słówka zapisują na 
kartkach lub w telefonie, by nigdy do nich nie 
wrócić. Skąd to wiem? Bo miałam dokładnie tak 
samo. Przeszłam tę drogę, siedziałam nocami, 
przeczesując Internet w poszukiwaniu 
odpowiedzi. W tych materiałach dzielę się tym, 
czego dowiedziałam się przez ostatnie półtora 
roku i co przydało mi się w mojej codzienności z 
dzieckiem. W tej części skupiłam się na 

tym, co możecie zaobserwować na 

spacerze. Aby zapewnić jak najlepszą jakość, 
całość została sprawdzona przez 

profesjonalnego korektora, którego 

językiem ojczystym jest język angielski 

(native speaker).  
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Nie jest to z pewnością kurs angielskiego dla 
osób nieznających tego języka. Szanuję Wasz 
czas i nie zawieram tu zupełnych podstaw. 
Moim pomysłem było zawarcie w zdaniach 
pożytecznej wiedzy również dla osób na 
wyższym poziomie lub tych, które zapoznają 
swoje dzieci z tym językiem  obcym już od 
pewnego czasu. Przykładowo, zamiast pisać „a 
dog” w każdym zdaniu, zawarłam w tekście 
„nieoczywiste” nazwy ras psów po angielsku. 
Początkujący mogą zatem korzystać z gotowych 
zdań i powoli przyswajać trudniejsze 
słownictwo. Dzięki dodatkowym informacjom z 
gwiazdką unikną popełniania popularnych 
błędów. Osoby bardziej zaawansowane mogą 
uczyć się i utrwalać nowe słowa. Będą mieć też 
zawsze pod ręką pożyteczną ściągawkę. 
Niejednokrotnie nie zdajemy sobie sprawy z luk 
w naszej wiedzy. Nie wiemy, że nie wiemy. A 
jeszcze częściej słowa, które wydają się nam 
oczywiste na piśmie, z jakiegoś dziwnego 
powodu nie chcą przyjść nam do głowy, gdy 
zaczynamy mówić. Z tego powodu proponuję 
wszystkim utrwalanie słów za pomocą ćwiczeń. 
Od innych książek skupiających się na nauce 
słownictwa materiały te różnią się tym, że są 
dostosowane konkretnie do potrzeb 

rodziców chcących rozmawiać ze swoimi 
dziećmi w języku angielskim. Tradycyjne 
podręczniki zazwyczaj przeładowane są niezbyt 
życiowymi idiomami lub wyrażeniami, które 
mogą przydać się w pracy, oficjalnych 
okolicznościach lub podczas rozmów ze 
znajomymi – jednym słowem do rozmów nas 
dorosłych z innymi dorosłymi na dorosłe 
tematy. 
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Ale po co komu taka wiedza? 

Ale po co dziecko ma znać nazwy drzew, 
krzewów czy ras psów po angielsku? Są 
potrzebne w tym samym celu co po polsku. I 
możemy uczyć dzieci nazw kwiatów na 
spacerach tak samo, jak wałkujemy z nimi 
kolory i nazwy zwierząt żyjących na farmie. 
Wierzę, że większość rodziców widzi wartość w 
pokazywaniu dzieciom świata takim jakim jest 
od samego początku i wszystkich gorąco 
zachęcam do odchodzenia od zwracania się do 
dzieci w sposób uproszczony i udziecinniony. 
Podsycanie ciekawości świata, rozbudzanie 
zainteresowań i chłonięcie bogatego słownictwa, 
to coś, czego małe umysły chcą i potrzebują. Na 
pewno wśród Was są już rodzice, którzy połknęli 
bakcyla dwujęzyczności i chcą iść dalej tą 
ścieżką i uczyć się oraz swoje dzieci, aby język 
giętki mógł powiedzieć wszystko, co pomyśli 
głowa. Chciałabym Wam w tym pomóc. 

 

Jak korzystać? 

Ta pierwsza część pod tytułem „Outside” 
zawiera 5 głównych rozdziałów i sporą liczbę 
podrozdziałów. Każdy podrozdział składa się z 
listy użytecznych zdań. Przy każdym zdaniu 
znajduje się mała ikona, którą możecie 
zamalować, aby zaznaczyć sobie te zdania, 
których nie znacie lub do których chcecie wrócić. 
Zamalowywanie gwiazdek może także służyć 
jako ćwiczenie odstresowujące. 
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Pomiędzy podrozdziałami znajdziecie ćwiczenia, 
które mają pomóc Wam w lepszym 
zapamiętaniu materiału. Ze względu na 
obecność ćwiczeń, przewidzianą przez mnie 
formą korzystania z tej publikacji jest wydruk. 
Stąd też wybór formatu PDF. 

Na końcu zawarłam słowniczek z wymową 
wszystkich ważniejszych słów. 

 

Angielski brytyjski czy amerykański? 

W trakcie przygotowywania tych materiałów 
starałam się w miarę możliwości podawać Wam 
słowa w wersji stosowanej w Wielkiej Brytanii i 
Stanach Zjednoczonych. Czy powinniście 
trzymać się jednej wersji? Nie mnie mówić 
Wam, jak macie żyć;) Opinii na ten temat jest 
tyle ile ludzi. Niektóre osoby decydują się na 
jeden akcent i starają się wybierać słowa w 
wersjach stosowanych w danym kraju. Ale 
spójrzmy na sprawę realistycznie. Większość 
obcokrajowców, więc i Polaków, uczących się 
języka obcego nie przykłada wagi do akcentu 
(nie mają na ten temat wiedzy, nie mają czasu 
go ćwiczyć, nie mają talentu) i… świat się nie 
wali. Dobrze jest pamiętać, że język to przede 

wszystkim komunikacja, a nie martwy 
twór, który ma jedną idealną wersję i musi być 
używany w sposób perfekcyjny albo wcale. Ze 
względu na galopującą globalizację warianty 
stosowane w różnych regionach świata mieszają 
się, gdy np. Brytyjczycy zaczynają wprowadzać 
do codziennego języka wyrażenia znane z 
ulubionych amerykańskich seriali. 
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Wracając do wybierania zawsze jednej wersji 
wiem, że część rodziców świadomie w mowie 
używa obu wariantów danego słowa, aby dzieci 
lepiej rozumiały potem różne źródła. Ja 
osobiście staram się trzymać wersji brytyjskiej i 
od czasu do czasu świadomie zwracam dziecku 
uwagę na to, że np. dany przedmiot możemy 
nazwać na kilka sposobów. Zwracam na to 
również uwagę podczas czytania różnych 
książek i oglądania bajek. (Warianty językowe 
zaznaczyłam pod zdaniami za pomocą flag. 
Jeśli nie widzicie flag, a zdanie zawiera ukośnik, 
to znaczy, że podaję Wam po prostu 
alternatywną opcję niezwiązaną z regionem). 

Ale czy native by tak powiedział? 

„No bo przecież moja babcia mieszka w Stanach 
a ona na X mówi Y a nie Z. A koleżanka ze 
Szkocji to pierwsze słyszy o takim słowie”. Ręka 
do góry, kto nigdy nie miał problemów ze 
zrozumieniem drugiego Polaka:) Język różni się 
z regionu na region, z miasta na miasto, z 
rodziny na rodzinę (trudno np. czasem w ogóle 
mówić o jednej wersji jakiegoś słowa w 
amerykańskim angielskim, kiedy wersje różnią 
się w poszczególnych stanach). Dodatkowo 
każdy z nas ma własny leksykon mentalny w 
głowie i korzystamy na co dzień z różnych 
zestawów słownictwa. Pamiętajmy również, że 
nie zawsze każdy rodzimy użytkownik języka 
stosuje poprawne słownictwo, a to, co jest 
poprawne a co nie, również nieraz ciężko jest 
jednoznacznie określić. Książka została poddana 
korekcie, ale wciąż jest to jedna osoba z jednego 
regionu na świecie. Więc z pewnością na drugim 
końcu świata ktoś może na to samo mówić 
inaczej. Należy się z tym po prostu pogodzić.  
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Bierzcie i korzystajcie 

Dałam z siebie tyle, ile byłam w stanie i jestem 
szczęśliwa, że dołożyłam kolejną cegiełkę do 
promowania idei dwujęzycznego wychowania w 
naszym kraju. Dbając o tusz w Waszych 
drukarkach, ograniczyłam do minimum 
elementy ozdobne. Planuję stworzenie kolejnych 
części, jeśli tylko będzie dla kogo je pisać. To od 
Waszego wsparcia zależy, czy będę mogła sobie 
pozwolić na realizację tych zamierzeń.  

Pamiętajcie, że z każdym językowym problemem 
możecie zgłosić się do naszej grupy na 
Facebooku „Mamy mówią po angielsku – 
Pogotowie językowe”. Nasza cudowna 
społeczność nie zostawiła jeszcze żadnego 
pytania bez odpowiedzi. Zapraszam również do 
uczenia się ze mną codziennie nowych zwrotów 
po angielsku i niemiecku na moich kanałach na 
Facebooku i Instagramie oraz oczywiście na 
bloga englishspeakingmum.pl, gdzie bardzo 
długo i szczegółowo (ale od serca) piszę o co w 
dwu- i wielojęzyczności zamierzonej chodzi.  

Do zobaczenia w Internecie! 

Justyna Winiarczyk 

Pełna wersja dostępna tutaj: 

www.englishspeakingmum.pl/sklep/ 

Poniżej zamieszczam spis treści  

i przykładowe strony! 
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Let’s go out  
 
Great parenting lies somewhere between, don't do that, and, 
ah, what the hell. 
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Going for a walk 
 

 Let’s hail the 
lift/elevator and go for a 
walk! 

/  
 

Zawołajmy windę i 
chodźmy na spacer! 

 

 Just push the button to 
summon the 
lift/elevator. 

/  
 

Aby zawołać windę, 
wystarczy nacisnąć 

przycisk. 
 

 I will just lock the door* 
with a key and off we go! 
 

Zamknę tylko drzwi 
na klucz i możemy 

ruszać! 
 

 Do you want to take the 
lift/elevator or stairs? 

/  
 

Chcesz jechać 
windą czy iść 

schodami? 
 

 Should we take our 
pushchair/stroller** or 
go on foot? 

/  
 

Bierzemy wózek 
czy idziemy na 

piechotę? 

 Do you want to take your 
scooter or balance bike? 
 

Chcesz zabrać 
hulajnogę lub 

rowerek biegowy? 

 Can you close the 
guardrail in the 
buggy/stroller for me? 

/  
 

Możesz zapiąć 
pałąk w wózku? 

 Now it’s time to buckle 
you up. 

Czas na zapięcie 
pasów. 

 

 
 
 
*Remember that it is “a door” in English, not “doors” when we 
mean only one. 
**In British English we can also say “a buggy”.  
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Exercises – part 1  
(Get to work and have fun!) 

 
1. How would you say it in English? 

 
pałąk w wózku –  

 
daszek wózka – 
 
nosidło – 

 
ochraniacze na kolana – 

 
dostawka do wózka – 

 
wózek niemowlęcy – 
 
wózek dziecięcy – 
 

 
2. Name all the bicycle parts that you can 
think of. I will throw you one more free of charge: 
“a spoke” means “szprycha”. You’re welcome. 
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Traffic and things we can spot 
 
- What did the traffic light say to the car? 
- Don’t look. I’m about to change. 
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How to behave 
 

 Stop at the kerb/curb, we 
will cross the street 
together. 

/  
 

Zatrzymaj się przed 
ulicą, przejdziemy 

przez nią razem. 

 Let’s look left, right, and 
left again for traffic. 

Spójrzmy w lewo, w 
prawo i znowu w 

lewo, aby zobaczyć, 
czy coś jedzie. 

 

 A car is coming our way, 
wait. 
 

Nadjeżdża 
samochód, czekaj. 

 

 When it’s clear, we cross 
the street. 

Kiedy nic nie 
będzie jechać, 
przechodzimy 

przez ulicę. 
 

 We need to hold hands and 
look both ways. 

Musimy trzymać 
się za ręce i patrzeć 

w obie strony. 
 

 A pedestrian crossing/ 
crosswalk is over there. 

/  
 

Tam jest przejście 
dla pieszych. 

 As pedestrians, we have the 
right of way at the zebra 
crossing.* 
 

Jako piesi mamy 
pierwszeństwo na 

przejściu dla 
pieszych. 

 

 Look at the traffic 
lights**. 
 

Spójrz na 
sygnalizację 

świetlną. 
 

 We are waiting for green. 
 

Czekamy na 
zielone. 

 
 

 Red means stop, green 
means go. 

Na czerwonym 
stoimy, na 

zielonym idziemy. 
 

 
*This is only the British English version. For American 
English use “a crosswalk”. 
**In American English also “stop lights”.  
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I spy with my little eye 

 
 This man is in a 

wheelchair. He may be 
disabled or is too weak to 
walk by himself. 
 

Ten mężczyzna 
porusza się na 

wózku. Jest 
niepełnosprawny 

albo zbyt słaby, aby 
poruszać się 

samodzielnie. 
 

 This elderly lady is walking 
with a cane. 
 

Ta starsza pani 
porusza się o lasce. 

 The boy has his leg in a 
(plaster) cast, so now he 
needs to use crutches. 
 

Chłopiec ma nogę 
w gipsie, dlatego 

musi poruszać się o 
kulach. 

 It’s getting late, soon the 
street lamps/ 
street lights will be on. 
 

Robi się późno, 
wkrótce zaświecą 

się latarnie. 

 It’s getting dark, good thing 
we have some reflective 
elements on. 
 

Robi się ciemno, 
dobrze, że mamy 

na sobie 
odblaskowe 

elementy. 
 

 We have a buggy/stroller, 
so we have to take a ramp, 
not the stairs. 

/  
 

Mamy wózek, więc 
musimy skorzystać 

z podjazdu, a nie 
schodów. 

 The aeroplane/airplane 
leaves a trail in the sky. 

/  
 

Samolot zostawia 
ślad na niebie. 

 Don’t step on cracked 
paving slabs! This game 
is a lot of fun, isn’t it? 

Nie nadeptuj na 
pęknięte płyty 

chodnikowe! Fajna 
ta zabawa, nie? 

 

 Speed bumps are 
intended to prevent 
speeding. 
 

Progi zwalniające 
mają zapobiegać 

przekraczaniu 
prędkości. 

 

 Can you see the 
footbridge? 

Widzisz kładkę dla 
pieszych? 
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Exercises – part 2 
(complete them and  
have some time for yourself) 

 
1. Fill in the missing letters. 

 
 

 Workers have to enter the sewer through a m_ _ _ o _ _. 
 
 

 Can you see the wheel  _ _ a _ _ s? Those cars are parked 
in the spots where it is not allowed. 

 
 

 Let’s use a  _ _ m _ for wheelchairs and strollers to get up 
the stairs. 

 
 

 
2. React to the given situation. 
 
 
 
 
 Zbliża się w waszym kierunku duża grupa ludzi, poproś 

dziecko, aby ich przepuściło. 
 

 
 
 
 Poproś dziecko, aby zatrzymało się przy krawężniku 

przy światłach. 
 

 
 
 
 Poproś dziecko, aby wyprzedziło panią idącą o lasce. 

 
 
 
 
 Na ścieżce jest pełno szkła, poproś dziecko, aby patrzyło 

pod nogi. 
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Let’s blow off some steam 
 
- Why did the kid cross the playground?  
- To get to the other slide. 
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At the battlefield, I mean, playground 

 
 Do you want to go on the 

swing? 
 

Chcesz na 
huśtawkę? 

 The swing is occupied now, 
we have to wait for our 
turn. 

Huśtawka jest teraz 
zajęta, musimy 

poczekać na naszą 
kolej. 

 

 Let’s wait in the 
queue/line. 

/  
 

Poczekajmy w 
kolejce. 

 Should I give you a push? 
 

Pohuśtać cię? 

 Let’s buckle you up. 
Later I will unbuckle you. 
 

Trzeba cię zapiąć. 
Później cię 

rozepnę. 
 

 Keep your distance from 
the swings in motion. 

Trzymaj się z 
daleka od huśtawek 

w ruchu. 
 

 Don’t run in front of or 
behind moving swings. 
 

Nie wbiegaj przed 
lub za huśtawki. 

 

 Sand is not for eating. Piasek nie jest do 
jedzenia. 

 

 Brush off the sand by 
rubbing your hands 
together. 
 

Otrzep ręce  
z piachu. 

 Don’t throw sand, it may 
get into your eyes. 

Nie rzucaj 
piaskiem, może 
dostać ci się do 

oczu. 
 

 Don’t throw sand out of the 
sandpit/sandbox.  

/  

Nie wysypuj piasku 
poza piaskownicę. 
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Exercises – part 3  
(You are doing pretty well so far,  
aren’t you?) 

 
1. Shout to your child (not too loud). 
 

 
 

 Trzymaj się mocno! 
 
 
 

 Nie wychylaj się! 
 

 
 

 Uważaj na głowę! 
 
 
 
 Otrzep ręce! 
 
 
 
 Bach! Wstajemy na nogi! 
 
 
 
2. What sandbox toys can you name? For each 
forgotten item you should do one full press-up on 
the floor. Or one full push-up if you like it better 
in an American style. I mean it;) 
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3. How would you say it in English? 

 
 
 
bawić się na zmianę – 
 
 
 
dzielić się zabawkami – 
 
 
 
gra w klasy – 
 
 
 
kręcić się na karuzeli – 
 
 
 
drabinki – 
 
 
 
bawić się w berka – 
 
 
 
bawić się w chowanego – 
 
 
 
piaskownica – 
 
 
 
zjeżdżalnia – 
 
 
 
bujak sprężynowy - 
 
 
 
dmuchaniec, dmuchany zamek -  
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Nature all around us 
 

- What did the trees wear to the pool party? 
- Swimming trunks. 
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Trees 
 

 It’s the horse chestnut tree. 
Let’s collect some 
conkers/horse 
chestnuts* and make 
little people out of them.  

/  
 

To drzewo to 
kasztanowiec. 

Zbierzmy kasztany  
i zróbmy z nich 

ludziki. 

 Look at this conker/ 
horse chestnut. Inside 
this spiky green shell there 
is a shiny dark brown seed. 
Remember it is poisonous. 

/  
 

Popatrz na tego 
kasztana. Wewnątrz 

zielonej, kolczastej 
łupiny znajduje się 

błyszczące 
ciemnobrązowe 

nasiono. Pamiętaj, 
że jest trujące. 

 

 Sweet chestnuts are a 
very popular snack in 
France. 
 

Kasztany jadalne to 
popularny przysmak 

we Francji. 
 

 The tree with tiny round 
red fruits** is called 
mountain-ash/rowan. 
 

To drzewo z 
malutkimi, 
okrągłymi, 

czerwonymi 
owocami 

nazywamy 
jarzębiną. 

 

 

 

*It is commonplace to confuse the uneatable seeds of the horse 
chestnut tree with the edible seeds of the sweet chestnut and 
call them both “chestnuts”. To distinguish them, those inedible 
ones are called conkers in British English. Americans would 
rather say “horse chestnuts” (but sometimes also just 
“chestnuts” in everyday speech). But in most cases “chestnuts” 
refer to “sweet chestnuts”. And we have to keep that in mind. 
Serious stuff, right? 
**Usually the word “fruit” is uncountable. Here it denotes a 
part of the plant that holds the seeds (in a biological sense). In 
such cases it is a countable word.  
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Capricious weather 
 
- Can February March? 
- No, but April May! 
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Come rain or shine 
 

 The trees are 
blowing/swaying in the 
wind. 
 

Drzewa kołyszą się 
na wietrze. 

 The weather is terrible. It 
is so grey* outside. 
 

Pogoda jest 
okropna. Na 

zewnątrz jest szaro. 

 Oh no! The wind blew 
your cap off. 
 

O nie! Wiatr zwiał 
twoją czapkę. 

 

 It is a gloomy, windy 
day. The sun is hiding 
behind the clouds. 
 

To ponury, 
wietrzny dzień. 

Słońce chowa się za 
chmurami. 

 The wind is so strong 
today. It’s a real gale. 
 

Wieje dziś silny 
wiatr. To 

prawdziwa 
wichura. 

 

 This maple has been 
blown down in the gale. 
 

Ten klon został 
powalony podczas 

wichury. 

 It’s about to rain. Let’s go 
back home. 
 

Zaraz będzie padać. 
Wracajmy do 

domu. 

 A storm is 
coming/brewing. The sky is 
turning dark. We’d better 
hide inside. 
 

Nadchodzi burza. 
Niebo ciemnieje. 

Lepiej schowajmy 
się w środku. 

 It’s so foggy we can hardly 
see anything. 
 

Jest tak mgliście, że 
prawie nic nie 

widać. 
 

 I will shake the water off 
our umbrella. 

 

Strzepię wodę z 
parasola. 

 Stand up or you will get 
your bottom wet. 

Wstań, aby nie 
zamoczyć pupy. 

 

*In American English “gray”.  
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Demo zawiera tylko 6 przykładowych 

stron z wyrażeniami. Jeśli ciekawi Cię, 

jakie wyrażenia czekają na Ciebie na 

pozostałych, zapraszam tutaj po pełną 

wersję: 

www.englishspeakingmum.pl/sklep/ 

Pełna wersja „Outside” obejmuje ok. 60 

stron i ponad 250 gotowych wyrażeń. 
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