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Drogi Rodzicu!

W skład Kart obrazkowych. Angielski dla malucha wcho-
dzą trzy pakiety, obejmujące słownictwo pogrupowane 
w trzech kategoriach tematycznych:

My fi rst words / Moje pierwsze słowa

Animals / Zwierzęta

Fruits and vegetables / Owoce i warzywa
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My fi rst words / Moje pierwsze słowa

car  [kɑ:]  (auto)
bike  [baɪk]  (rower) 
boat  [bəut]  (łódka)
plane  [pleɪn]  (samolot)
ship  [ʃɪp]  (statek)
train  [treɪn]  (pociąg) 
bus  [bʌs]  (autobus)
mum  [mʌm]  (mama) 
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dad  [dæd]  (tata)
grandma  [‘grænmɑ:]  (babcia)
grandpa  [‘grænpɑ:]  (dziadek)
baby  [‘beɪbɪ]  (dziecko)
teddy bear  [‘tedi ber]  (miś maskotka)
doll  [dɔl]  (lalka)
ball  [bɔ:l]  (piłka)
eat  [i:t]  (jeść)
sleep  [sli:p]  (spać)
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Animals / Zwierzęta

fox  [fɔks]  (lis) 
owl  [aul] (sowa)
elephant  [‘ɛləfənt]  (słoń)
giraff e  [ʤɪ’rɑ:f]  (żyrafa)
lion [‘laɪən]  (lew)
tiger  [‘taɪgə(r)]  (tygrys)
turtle  [‘tə:tl]  (żółw) 
snake  [sneɪk]  (wąż)
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monkey  [‘mʌŋkɪ]  (małpa) 
dog  [dɔg]  (pies)
cat  [kæt]  (kot) 
mouse  [maus]  (mysz)
bird  [bə:d]  (ptak)
cow  [kau]  (krowa)
horse  [hɔ:s]  (koń)
frog  [frɔg]  (żaba)

fi sh  [fɪʃ]  (ryba)
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Fruits and vegetables / Owoce i warzywa 

apple  [‘æpl]  (jabłko)
pear  [pɛə(r)]  (gruszka) 
banana  [bə’nɑ:nə]  (banan)
plum  [plʌm]  (śliwka)
raspberry  [‘rɑ:zbərɪ]  (malina)
strawberry  [‘strɔ:bərɪ]  (truskawka)
lemon  [‘lɛmən]  (cytryna)
watermelon  [‘wɔ:təmɛlən]  (arbuz)
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berry  [‘bɛrɪ]  (jagoda)
tomato  [tə’mɑ:təu]  (pomidor) 
cucumber  [‘kju:kʌmbə(r)]  (ogórek)
carrot  [‘kærət]  (marchew) 
potato  [pə’teɪtəu]  (ziemniak)
beetroot  [biːtruːt]  (burak)
caulifl ower  [‘kɔlɪfl auə(r)] (kalafi or)
zucchini  [zu’ki:nɪ]  (cukinia)
pumpkin  [‘pʌmpkɪn]  (dynia)
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Idea zabawy z dzieckiem

Zanim zaczniesz prezentować dziecku karty oraz propo-
nować zabawy z  ich wykorzystaniem, przypomnij sobie 
znaczenie wyrazów i upewnij się, że znasz poprawną wy-
mowę angielskich słów – dla ułatwienia przy każdym sło-
wie powyżej podano zapis fonetyczny. 

Materiał zaprezentowany w postaci kart może być używa-
ny zgodnie z Twoją inwencją twórczą, zawsze jednak pa-
miętaj o kilku zasadach:

1.  baw się z dzieckiem, ale nie nauczaj i nie narzucaj – na-
uka jest tylko elementem zabawy, a nie jej celem;

2.  doceń każdą chwilę – małemu dziecku wystarczy za-
bawa z kartami przez kilka sekund dziennie, niektóre 


