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Słowa i zwroty, które pojawią się na spotkaniach w PAŹDZIERNIKU: 
 

Powitanie – rymowanka 
 

Hello, hello. 

Can you clap your hands? 

Hello, hello. 

Can you clap your hands? 

Can you stretch up high?   

Can you touch your toes?   

Can you turn around?  

Can you say, "Hello"?  

Hello, hello. 

Can you stamp your feet?   

Hello, hello. 

Can you stamp your feet? 

Can you stretch up high? 

Can you touch your toes? 

Can you turn around? 

Can you say, "Hello"? 

Hello, hello. 

Can you clap your hands? 

Hello, hello. 

Can you stamp your feet?  

 
Zwroty i wyrażenia: 

Can you clap your hands – czy możesz 

zaklaskać rękoma 

Can you stretch up high – czy możesz 

rozciągnąć się w górę 
Can you touch your toes – czy możesz 
dotknąć palce u stóp 
Can you turn around – czy możesz się 
obrócić 
Can you say, "Hello"?  - czy możesz 
powiedzieć „cześć”? 
Can you stamp your feet – czy możesz tupać 

Zwroty i wyrażenia programu 
przedszkolnego:  
 
AUTUMN COLOURS – kolory jesieni 
Red, orange, brown, yellow – czerwony, 
pomarańczowy, brązowy, żółty 
 
CLOTHES – ubrania 
Shoes, jacket, scarf, hat – buty, kurtka, 
szalik, czapka 
 
 
Good Bye! Song 
 
Bye, Good Bye, 
I can clap my hands/I can stamp my feet  
Bye, Bye, Good Bye! 
 
Zwroty i wyrażenia: 
Good Bye! – Do widzenia! 
I can clap my hands/I can stamp my feet – 
potrafię klaskać rękoma/potrafię tupać 
stopami 
 



Język angielski  
grupa do 3 lat 

 CLOCK - szkoła językowa i biuro tłumaczeń Agnieszka Jaworek 

 ◦ ul. Zawadzkiego 24/32, 62-600 Koło ◦tel.: 575 390 875, 512 300 068 

 ◦e-mail: biuro@clock.edu.pl ◦www.clock.edu.pl 

stopami  
 
Put on your shoes  - piosenka  

 

Put on your shoes, your shoes, your 

shoes.  

Put on your shoes, your shoes, your 

shoes. 

Put on your shoes. 

Let's go outside.  

Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up!  

Put on your jacket, your jacket, your 

jacket.   

Put on your jacket, your jacket, your 

jacket. 

Put on your jacket. 

Let's go outside. 

Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up! 

Put on your scarf, your scarf, your scarf.   

Put on your scarf, your scarf, your scarf. 

Put on your scarf. 

Let's go outside. 

Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up! 

Put on your hat, your hat, your hat.  

Put on your hat, your hat, your hat. 

Put on your hat. 

Let's go outside. 

Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up! 

Put on your shoes.   

Your jacket.   

Your scarf.   

And your hat.  

Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up!  

 

Zwroty i wyrażenia: 

  

Put on your shoes – załóż swoje buty 

Your jacket – swoją kurtkę 

Your scarf – swój szalik 

And your hat – swoją czapkę  

Hurry up – pospiesz się 

 

Pumpkin song – piosenka: 

 

Pumpkin, pumpkin,  

Let’s give you some eyes/nose/scary smile. 

Now, it is Jack-o’-lantern 
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Zwroty i wyrażenia: 

 

Pumpkin, pumpkin – dynio, dynio 

Let’s give you some eyes/nose/scary smile – 

dajmy ci oczy/nos/straszny uśmiech 

Now, it is Jack-o’-lantern – teraz jesteś 

halloweenową lampą 

 
 

 
 

 


