
Things we do every day- rzeczy, które wykonujemy każdego dnia /fyngz łi du ewri dej/ 

 

Get up- wstawać /get ap/ 

Have breakfast- jeść śniadanie /haw brekfast/ 

Brush your teeth- szczotkować zęby /brasz jo tif/ 

Go to school- iść do szkoły /goł tu skul/ 

Have lunch- jeść lunch /haw lancz/ 

Go home- iść do domu /goł hołm/ 

Have dinner- jeść obiad /haw dyne/ 

Have a shower- brać prysznic /haw e szałe/ 

Put on your pyjamas- zakładać piżamę /put on jo pidżamas/ 

Go to bed- iść do łóżka /goł tu bed/ 

 

In the morning- rano /yn we moonyng/ 

At midday- w południe /et middej/ 

In the afternoon- po południu /yn wi aftenun/ 

In the evening- wieczorem /yn wi iwnyng/ 

At night- wieczorem/ w nocy /et najt/ 

At midnight- o pólnocy /et mydnajt/ 
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A king- król /kyng/ 

Greedy- chciwy /gridi/ 

A man- mężczyzna, człowiek /a man/ 

Gold- złoto /gołld/ 

More than- więcej niż /moo wan/ 

His- jego /hyz/ 

A daughter- córka /a dote/ 

A princess- księżniczka /a prynses/ 

Go away- odejdź /goł ełej/ 

Count- liczyć /kant/ 

Rich- bogaty /rycz/ 

One day- pewnego dnia /łan dej/ 

Meet- spotykać /mit/ 

A genie- dżin /dżini/ 

Everything- wszystko /ewryfyng/ 

Touch- dotykać /tacz/ 

Turn into- zamienić w /teen intu/ 

A wish- życzenie /a łysz/ 

The next day- następnego dnia /we nekst dei/ 

Wake up- obudzić się /łejk ap/ 

Hairbrush- szczotka do włosów /heebrasz/ 

Let me give you hug- pozwól, że cię uściskam (dosł. Pozwól, że dam ci przytulańca) /let mi 

gyw ju e hag/ 

Change- zmienić /czejndż/ 

Important- ważny /impootynt/ 
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The world- świat /we łeeld/ 

Time zones- strefy czasowe /tajm zołns/  



An hour- godzina /en ałe/ 

When- kiedy /łen/ 

On the other side- po drugiej stronie /on wi awe sajd/ 

A letter- list /a lete/ 

A pen friend- kolega, z którym korespondujemy /a pen frend/ 

Crazy- szalony /krejzi/ 

 

Str. 50 

All right- w porządku /ol rait/ 

Nearly- prawie /nijli/ 

 

 

 

 

 


