
Na spacerze 

⬜ We are in the sun so let’s put 

on sun cream.  

Jesteśmy na słońcu, 
więc nałóżmy krem 

przeciwsłoneczny. 

⬜ Let’s hide in the shade. 
 

Schowajmy się w 
cieniu. 

⬜ Do you want to ride in the 
pushchair or go on foot? 

Chcesz jechać w 
wózku czy iść na 

nóżkach? 

   

⬜ Please stay in the buggy for 
now. 
 

Zostań proszę na 
razie w wózku. 

⬜ Your toys are in the basket 
below. 
 

Twoje zabawki są w 
torbie na dole. 

⬜ The sun is in our eyes. 
 

Słońce razi nas w 
oczy. 

 

⬜ If the sun is blinding you,  
look the other way. 
 

Jeśli słońce razi Cię w 
oczy, patrz w inną 

stronę.  

⬜ 

 

How many ice cream scoops 
would you like? 
 

Ile gałek lodów 
chcesz? 

⬜ Do you recognise this lady? 
 

Poznajesz tą Panią? 

⬜ This man is waving at us. 
 

Ten Pan nam macha. 

⬜ Wave bye bye. 
 

Zrób papa. 

⬜ Do you want to be carried? 
 

Chcesz na ręce? 

⬜ I can’t pick you up right now. 
 

Nie mogę Cię teraz 
wziąć na ręce. 

⬜ Daddy will give you  
a piggyback. 

Tata weźmie Cię na 
barana. 



Na spacerze i na rowerze – Ćwiczenia 

Ćwiczenie 1. Ułóż zdania z rozsypanki. 

 

shade let’s in hide the –  

 

overtake ring you want the bell when to somebody – 

 

do to be you carried want ? –  

 

ride kerb off carefully the – 

 

Ćwiczenie 2. Jak to będzie po angielsku? 

 

wsiadać na rower – 

zsiadać z roweru – 

odpychać się od ziemi – 

jechać w wózku spacerowym – 

słońce razi nas w oczy – 

machać na pożegnanie – 

wziąć kogoś na ręce – 

wjechać w kogoś/coś –  



Na spacerze i na rowerze – Odpowiedzi 

Ćwiczenie 1. Ułóż zdania z rozsypanki. 

Let’s hide in the shade.* 

Ring the bell when you want to overtake somebody. 

Do you want to be carried? 

Ride off the kerb carefully. 

*Nie „shadow”. Jeśli mowa o zacienionym miejscu użyj słowa „shade”. 

 

Ćwiczenie 2. Jak to będzie po angielsku? 

 

wsiadać na rower – get on the bike 

zsiadać z roweru – get off the bike 

odpychać się od ziemi – push off the ground 

jechać w wózku spacerowym – ride in the buggy/pushchair (pram = wózek 

niemowlęcy typu gondola, chociaż niektóre Brytyjki używają tego słowa także na spacerówkę) 

słońce razi nas w oczy –the sun is in our eyes ALBO the sun is blinding/dazzling 

us 

machać na pożegnanie – to wave bye bye 

wziąć kogoś na ręce – to pick somebody up 

wjechać w kogoś/coś – to run into somebody/something 


