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Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak mrówka
znalazła się w ryjku mrównika, dlaczego
krokodyl połknął słońce, od kiedy żyrafy
mają długie szyje i w jaki sposób zapalił
się ogon zebry, przeczytaj
.

Przygody
zwierzaków od A do Z
Książka Przygody zwierzaków od A do Z

w wersji dwujęzycznej umożliwia naukę języka
angielskiego dzieciom, które już potrafią czytać.
Stanowi znakomitą pomoc edukacyjną, dając
dziecku dobre podstawy do nabycia umiejętności
czytania angielskich tekstów ze zrozumieniem.
Każda historyjka o zwierzętach na każdą literę
alfabetu tworzy zamkniętą całość
i kończy się zestawem różnorodnych ćwiczeń
językowych, wykreślanek, krzyżówek,
rebusów, jak też ciekawostek językowych
i przyrodniczych.
Do książki możesz pobrać bezpłatne
nagranie w trzech wersjach:
- dwujęzycznej
- angielskiej
- polskiej.

Kinga White

urodziła się w Warszawie. Skończyła
anglistykę na Uniwersytecie Warszawskim
oraz grafikę w London Metropolitan University.
Od wielu lat mieszka w Wielkiej Brytanii i zajmuje
się projektowaniem graficznym dla wydawnictw,
międzynarodowych biznesów i brytyjskiej
administracji rządowej. Za swoje prace
otrzymała kilka nagród.

Sięgnij po naszą propozycję aktywnej
nauki języka angielskiego poprzez zabawę!

www.poltext.pl
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Ant
Mrówka
A busy little ant was moving a lump of soil
for her mound, when suddenly she felt the
ground shake and heard a sniffing sound.
Pracowita mała mrówka przenosiła grudkę
gleby na kopiec, gdy nagle poczuła, że ziemia
się zatrzęsła, i usłyszała odgłos węszenia.
Then a long tunnel dropped in the soil.
“How strange!” thought the ant and,
intrigued, she climbed inside.
Po chwili długi tunel spadł na ziemię.
„Jakie to dziwne!”, pomyślała mrówka
i zaciekawiona wdrapała się do środka.

4

SLOWNICZEK
dense gęsty, zwarty
trunk pień
rumbling burczenie, dudnienie
delicious pyszny
scent zapach
to scoop out wybierać
grzmieć,
to climb wspinać się
thunder krzyczeć
paw łapa
fur futro
hollow dziupla
fearsome przerażający
Wpisz odpowiednie części ciała niedźwiedzia.

fur, tongue, ear, eye, claw, paw, tummy
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So the animals climbed one by one on top of each
other, forming a solid ladder to save the horse, who
turned red from embarrassment and felt very silly.
Więc zwierzęta wspięły się jedno na drugie,
tworząc solidną drabinę, żeby go uratować. A koń
poczerwieniał ze wstydu i poczuł się bardzo głupio.
49

SLOWNICZEK
to hunt
critter
surrounding
keen
to gather
impatiently
head judge
to scream

polować
stworzenie, istota
otaczający
chętny
gromadzić się
niecierpliwie
główny sędzia
krzyczeć

beetle
to get stuck
gooey
slime
grasshopper
horn
to tear
goo

chrząszcz
utknąć
brejowaty
maź
konik polny
róg
odrywać
breja

Znajdź w tekście wyrazy o podobnym znaczeniu.
The insects
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The insects
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The insect
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The beetle shouted:
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The grasshopper pulled the beetle’s

insects came to race.		
met to take part in a race.

big group of bugs was very keen.

horn
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looked for food together.

1

screamed: “Ready, steady, go!”
“It’s hurting!”

as hard as he could.

He marvelled at the breath-taking
views, whilst his heart filled with joy
and his body became light.
Zachwycał się zapierającymi dech
widokami, podczas gdy jego serce
wypełniło się radością, a ciało stało
się lekkie.
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She cried and cried but no
one would help, as she was
a very rude neighbour.
Płakała i płakała, ale
nikt nie chciał jej pomóc,
ponieważ była bardzo
nieuprzejmą sąsiadką.

“I promise to change!”
the octopus shouted when
out of the blue appeared
a big brown walrus.
„Obiecuję się zmienić!”,
wykrzyknęła ośmiornica.
Wtedy nieoczekiwanie
pojawił się potężny
brązowy mors.
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kilka faktów

Emperor penguin orca - killer
whale
Hight: up to 1.3m

Weight: up to 23kg

Length: up to 8m

Can dive 500m deep

Weight: up to 5,400kg

Can stay up to 25
minutes under water

Can dive 100m deep

Speed: 12km per hour

Can stay up to 15
minutes under water

Blue whale
Length: up to 25m
Weight: up to
150,000kg
Can dive 500m deep
Can stay up to 20
minutes under water
Speed: 50km per hour

Speed: 6km per hour

Zaznacz znakiem

zdania, które są prawdziwe:

A blue whale is longer than an orca.			
An emperor penguin can dive up to 500m deep.
A blue whale can weigh up to 1 tonne.		
An orca is faster than an emperor penguin.

Ciekawostki
Pingwiny zamieszkują półkulę południową. Są nielotami
– ptakami, które nie potrafią latać. Ich skrzydła
przystosowały się do pływania i przypominają płetwy.
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jealous
feather
to dye
blueberry
to stick
desperate

SLOWNICZEK
zazdrosny
ray
pióro
moonlight
farbować
jacal
jagoda
to appear
przylegać
treat
zdesperowany
frightened

promień
światło księżyca
szakal
pojawiać się
prezent
przerażony

idiomy z nazwami kolorow
Out of the
blue

to be Caught
red-handed

nagle, nie
wiadomo skąd

być złapanym na
gorącym
uczynku

to feel blue

być wściekłym

czuć się
przygnębionym

colour
idioms

white lie

to have
green fingers
mieć dobrą rękę
do hodowania
roślin

niewinne
kłamstwo

a yellow-belly
tchórz
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to see red

the grass is always
greener
on the other side
cudze chwalicie,
swego nie znacie

Tiger
Tygrys
In a distant tropical jungle,
there lived a tiger who
woke up grumpy every
morning. He wondered
why with all the colourful
plants around him he
only dreamt in black
and white.
W odległej, tropikalnej
dżungli mieszkał tygrys,
który każdego ranka
budził się nie w humorze.
Zastanawiał się, czemu –
pomimo tylu kolorowych
kwiatów dookoła – jego sny
są czarno-białe.
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