
At the beach- na plaży 

Str. 51 

Collecting shells- zbieranie muszelek /ke’lektyng szels/ 

Making a sandcastle- robienie zamku z piasku /mejkyng a sandkasl/ 

Playing volleyball- granie w siatkówkę /plejing volibol/ 

Playing Frisbee- granie w Frisbee /plejing frizbi/ 

Playing badminton- granie w badmintona /plejing badminton/ 

Swimming- pływanie /słymyng/ 

Fishing- łowienie ryb /fyszyng/ 

Snorkeling- nurkowanie (z rurką) /snorkelyng/ 

Putting on sun cream- nakładanie kremu przeciwsłonecznego /putyng on san krim/ 

Flying a kite- puszczanie latawca /flaying a kajt/ 

 

What am I doing?- Co ja robię? /łot em aj dolyng/ 

You’re …- ty .. /jor/ 

 

Str. 52/53 

A shark attack- atak rekina /a szaak atak/ 

Have fun- dobrze się bawić haw fan/ 

What are you doing?- Co ty robisz? /łot a ju dołyng/ 

Come and join us- Chodź i przyłącz się do nas /kam en dżojn as/ 

In the sea- w morzu /yn we si/ 

Amazing- niesamowity /emejzyng/ 

Suddenly- nagle /sadenli/ 

A shadow- cień /a szadoł/ 

I don’t know- nie wiem /aj dołnt knoł/  

Towards us- do nas /te’łoodz as/ 

Save us- uratuj nas /sejw as/ 

Make noises to scare- hałasować w celu odstraszenia /mejk noizys tu skee/ 

Protect- chronić /pre’tekt/ 

I can’t believe it- nie wierzę w to /aj cant byliw yt/ 

Swim away- odpływać /słym ełej/ 

Safe- bezpeczny /sejf/ 

The next day- następnego dnia /we nekt dej/ 

In danger- w niebezpieczeństwie /yn dejdże/ 

Do you know- czy ty wiessz? /du ju noł/ 

Rescue- ratować /reskju/ 

We do now- teraz wiemy /łi du nał/ 
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Wetsuit- kombinezon piankowy /łetsut/ 

Vest- podkoszulek /west/ 
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At the seaside- nad morzem /at we sisajd/ 

Starfish- rozgwiazda /stafysz/ 

Snail- ślimak /snejl/ 

Jellyfish- meduza /dżelyfysz/ 

Seahorse- konik morski /sihoo/ 

Crab- krab /krab/ 



Rock pools-baseny pływowe /rok puls/ 

Sea life- życie  /si lajf/ 

Wear- ubierać /łee/ 

Explore- badać /yksploo/ 

Walk sideways- chodzić bokiem /łok sajdłejz/ 

Look for- szukać /luk foo/ 

Rest- odpoczywać /rest/ 

Hide- chować /hajd/ 

Waves- fale /łejws/ 

Catch- łapać /kacz/ 

Hope- mieć nadzieję /hołp/ 

Have a great time- dobrze się bawić dosł. ‘mieć dobry czas’ /haw a grejt tajm/ 

Bed and breakfast- B&B- hotel typu ‘nocleg + śniadanie’ /ned and brekfast/  

Near- blisko /nije/ 

Today- dziś /tu’dej/ 

Visit- odwiedzać /wyzyt/ 

A search and rescue centre- centrum ratownicze /a seecz and reskju sente/ 

 

Lovely- cudowny /lawli/ 

Don’t panic- nie panikuj /dołnt panyk/ 

Cut- przecinać /cat/ 

A string- sznurek /a stryng/ 

Hurry up- pośpiesz się /hari ap/ 

I’m coming- nadchądzę (tu: nadlatuję) /ajm kamyng/ 

 

Str. 58 

Poem- wiersz /połm/ 

Here it is- tutaj proszę (dając komuś coś) /hi ryt yz/ 


