
Klasy III Ćwiczenia interaktywne  
Wejdź na link: https://bit.ly/3U1jrZb lub zeskanuj kod QR:  
 

1. Happy New Year! Szczęśliwego Nowego Roku! 
2. fancy-dress party – bal przebierańców 
3. fireworks – fajerwerki/sztuczne ognie 
4. balloon - balonik 
5. midnight – północ 
6. dance – tańczyć 
7. play – grać, bawić się 
8. ice rink - lodowisko 
9. ice skating – łyżwiarstwo/jazda na łyżwach 
10. ice skates - łyżwy 
11. skis – narty 
12. skiing – narciartswo/jazda na nartach 
13. ski slope – stok narciarski 
14. ski jumping – skoki narciarkie 
15. snowboard – deska snowboardowa 
16. snowboarding – jazda na desce snowboardowej 
17. ice hockey – hokej na lodzie 
18. sledge - sanki 
19. helmet - kask 
20. snowball – śnieżka/ kula śnieżna 
21. throw snowballs – rzucać śnieżkami 
22. make a snowman – lepić bałwana 
23. snowflakes – płatki śniegu 
24. cold - zimno 
25. freezing – mroźno 
26. snowy - śnieżnie 
27. icicles – sople lodu 
28. boots – buty za kostkę 
29. scarf - szalik 
30. gloves - rękawiczki 
31. earmuffs - nauszniki 
32. mittens – rękawiczki z jednym palcem 
33. coat - płaszcz 
34. jacket – kurtka 
35. snowsuit – kombinezon narciarski 
36. winter hat – zimowa czapka 
37. polar bear – niedźwiedź polarny 
38. penguin – pingwin 
39. January – styczeń 
40. February – luty 

https://bit.ly/3U1jrZb


Klasy II Ćwiczenia interaktywne  
Wejdź na link: https://bit.ly/3h8QdZz lub zeskanuj kod QR:  
  
 

1. Happy New Year! Szczęśliwego Nowego Roku! 
2. fancy-dress party – bal przebierańców 
3. fireworks – fajerwerki/sztuczne ognie 
4. balloon - balonik 
5. dance – tańczyć 
6. play – grać, bawić się 
7. ice rink - lodowisko 
8. ice skates - łyżwy 
9. skis – narty 
10. snowboard – deska snowboardowa 
11. ski slope – stok narciarski 
12. ice hockey – hokej na lodzie 
13. sledge - sanki 
14. helmet - kask 
15. snowball – śnieżka/ kula śnieżna 
16. throw snowballs – rzucać śnieżkami 
17. make a snowman – lepić bałwana 
18. cold - zimno 
19. freezing – mroźno 
20. snowy - śnieżnie 
21. boots – buty za kostkę 
22. scarf - szalik 
23. gloves - rękawiczki 
24. earmuffs - nauszniki 
25. coat - płaszcz 
26. jacket – kurtka 
27. snowsuit – kombinezon narciarski 
28. winter hat – zimowa czapka 
29. polar bear – niedźwiedź polarny 
30. penguin – pingwin 

https://bit.ly/3h8QdZz


Klasy I Ćwiczenia interaktywne  
Wejdź na link: https://bit.ly/3UhZfC0 lub zeskanuj kod QR: 
 
  

1. Happy New Year! Szczęśliwego Nowego Roku! 
2. fireworks – fajerwerki/sztuczne ognie 
3. balloon - balonik 
4. dance – tańczyć 
5. play – grać, bawić się 
6. ice skates - łyżwy 
7. skis – narty 
8. snowboard – deska snowboardowa 
9. sledge - sanki 
10. helmet - kask 
11. snowball – śnieżka/ kula śnieżna 
12. make a snowman – lepić bałwana 
13. boots – buty za kostkę 
14. scarf - szalik 
15. gloves - rękawiczki 
16. coat - płaszcz 
17. jacket – kurtka 
18. winter hat – zimowa czapka 
19. polar bear – niedźwiedź polarny 
20. penguin – pingwin 

https://bit.ly/3UhZfC0

