Fragment

Część I Człowiek i rodzina

1
W tej lekcji nauczymy się, jak przywitać się i pożegnać po angielsku. Będziemy przedstawiać swoich
znajomych, używać podstawowych zwrotów codziennych konwersacji. Każdą lekcję zaczniemy od
prezentacji – nauki nowych słów i zwrotów oraz dialogu wprowadzającego tematykę lekcji.

Ćwiczenie 1
Słuchaj i powtarzaj nowe słowa i zwroty.
Cześć.
Hello.
wszyscy
everybody
proszę
Usiądź. / Usiądźcie.
Nazywam się…
Ja jestem…
waszym
nauczycielem
angielskiego
dzisiaj

2
pierwsze zajęcia
przedstawcie się

please
Sit down.
My name’s…
I’m…
your English teacher

Miło mi was poznać.
To jest…
On jest…
mój przyjaciel
z Włoch

first lesson
introduce
yourselves
Nice to meet you.
This is…
He’s…
my friend
from Italy

today

A ty?
To są…

And you?
These are…
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Fragment
Ćwiczenie 2
Słuchaj dialogu.

-

First Lesson – Pierwsze zajęcia

3

Hello everybody. Please sit down.
Hello.
My name’s John Jenkins and I’m your English teacher. Today is our first lesson. Please
introduce yourselves.
My name’s Adam.
Hello. Nice to meet you, Adam.
… and this is Paolo. He’s my friend from Italy.
Hello. And you?
I’m Barbara and these are my friends, Mary and Tom.
Hello.

4
W dialogu występuje czasownik to be, czyli być. Czasownik ten odmienia się przez osoby, a w
codziennych rozmowach najczęściej stosowane są jego formy skrócone.
Ćwiczenie 3
Słuchaj i powtarzaj formy pełne i skrócone czasownika ‘to be’.
Ja jestem
I am / I’m
Ty jesteś
You are / You’re
On jest
He is / He’s
Ona jest
She is / She’s
Ono / to jest
It is / It’s
My jesteśmy
We are / We’re
Wy jesteście
You are / You’re
Oni są
They are / They’re

5
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