
I can say “thank
you”.

Drodzy Rodzice!
Kochane Dzieci!

Dziś�  poznamy ro� z�ne zwroty w
języku angielśkim, kto� re śłuz�ą
nam w ro� z�nych śytuacjach, aby

poprośic� o coś� , podziękowac� lub
przeprośic�!

Pośłuchajcie  piośenki  “Pleaśe  and  Thank  You”
(httpś://www.youtube.com/watch?v=ANChOA4SyL0).  Jakie
zwroty poznajemy?

Please. - Prośzę.
Thank you. - Dziękuję.

W jakich śytuacjach uz�ywamy tych zwroto� w? Opowiada nam
właś�nie o tym naśza piośenka.

Jeśt jeśzcze jeden zwrot, kto� ry moz�emy uz�ywac�, kiedy chcemy
kogoś�  przeprośic�:

I’m sorry. - Przepraśzam.

https://www.youtube.com/watch?v=ANChOA4SyL0


Spo� jrz na c�wiczenie. Czy potrafiśz (z pomocą mamy lub taty)
uzupełnic� brakujące literki w poznanych śło� wkach?



Popatrz  i  dopaśuj!  W  jakich  śytuacjach  uz�yjemy  danego
śło� wka. 



Piosenka  “Please  and  Thank  You”  (link  do  piosenki:  https://www.youtube.com/watch?
v=ANChOA4SyL0):

When you see something you want,
What’s the magic word?
Hmmm….
Please, please, please

When you get something you want,
What’s the magic word?
Hmmm….
Thank you, Thank you, Thank you

Please and thank you, please and thank you
These are the nice words you can say
Please and thank you, please and thank you
Say them every day

When you need someone to help,
What’s the magic word?
Hmmm….
Please, please, please

When someone helps you out,
What’s the magic word?
Hmmm….
Thank you, Thank you, Thank you

Kiedy widzisz coś, co chcesz,
jakie jest magiczne słowo?
Hmmm…
Proszę, proszę, proszę.

Kiedy dostajesz coś, co chesz,
jakie jest magiczne słowo?
Hmmm…
Dziękuję, dziękuję, dziękuję.

Proszę i dziękuję, proszę i dziękuję
to miłe słowa które możesz powiedzieć.
Proszę i dziękuję, proszę i dziękuję
mów je każdego dnia.

Kiedy potrzebujesz pomocy,
jakie jest magiczne słowo?
Hmmm…
Proszę, proszę, proszę.

Kiedy ktoś ci pomaga,
jakie jest magiczne słowo?
Hmmm…
Dziękuję, dziękuję, dziękuję.

Zwroty grzecznościowe:
Please. - Proszę.
Thank you! - Dziękuję.
I’m sorry! - Przepraszam.

Wymowy wszystkich słówek można wysłuchać, używając Google Translatora!

https://www.youtube.com/watch?v=ANChOA4SyL0
https://www.youtube.com/watch?v=ANChOA4SyL0

