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Słowa i zwroty, które pojawią się na spotkaniach we PAŹDZIERNIKU: 
 
Powitanie – rymowanka 

 

Hello, my friends.  

I'm so happy  

to see you. 

Hello, my friends.  

Let's go trick-or-treating.  

Witches and ghosts.  

Cowboys, pirates, and monsters.  

Spiders and bats.  

 

Zwroty i wyrażenia: 

 

Hello, my friends – witajcie przyjaciele 

I'm so happy to see you – jestem tak 

szczęśliwy, że Cię widzę. 

Let's go trick-or-treating – pobawmy się w 

„cukierek albo psikus” 

Witches and ghosts – czarownice i duchy 

Cowboys, pirates, and monsters – 

kowboje, piraci i potwory 

Spiders and bats – pająki i nietoperze 

 

Put on your shoes  - piosenka  

 

Put on your shoes, your shoes, your 

shoes.  

Put on your shoes, your shoes, your 

shoes. 

Put on your shoes. 

Let's go outside.  

Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up!  

Put on your jacket, your jacket, your 

jacket.   

Put on your jacket, your jacket, your 

jacket. 

Put on your jacket. 

Let's go outside. 

Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up! 

Put on your scarf, your scarf, your scarf.   

Put on your scarf, your scarf, your scarf. 

Small Talk/Flashcards 

 

Who do you want to be for Halloween? 

 

 A witch/a ghost/a bat/a spider/a monster/a 

black cat/ a pirate 

 

Who do you want to be for Halloween? – kim 

chcesz zostać na Halloween 

 

 A witch/a ghost/a bat/a spider/a monster/a 

black cat/ a pirate – 

czarownicą/duchem/nietoperzem/pająkiem/ 

potworem/czarnym kotem/piratem 

 

Zwroty i wyrażenia programu 
przedszkolnego:  
 
AUTUMN – jesień 
Spring, Summer, Autumn, Winter – Wiosna, 
lato, jesień, zima 
 
AUTUMN COLOURS – kolory jesieni 
Red, orange, brown, yellow – czerwony, 
pomarańczowy, brązowy, żółty 
 
WEATHER – pogoda 
Sunny, rainy, cloudy, snowy, windy, stormy – 
słonecznie, deszczowo, pochmurnie, 
śnieżnie, wietrznie, burzowo 
Hot and cold – ciepło i zimno 
 
CLOTHES – ubrania 
Shoes, jacket, scarf, hat – buty, kurtka, 
szalik, czapka 
 

Good Bye! Song 

 

Goodbye, my friends – do widzenia moi 

przyjaciele 

Let's get ready to go home – przygotujmy 
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Put on your scarf. 

Let's go outside. 

Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up! 

Put on your hat, your hat, your hat.  

Put on your hat, your hat, your hat. 

Put on your hat. 

Let's go outside. 

Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up! 

Put on your shoes.   

Your jacket.   

Your scarf.   

And your hat.  

Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up!  

 

Zwroty i wyrażenia: 

  

Put on your shoes – załóż swoje buty 

Your jacket – swoją kurtkę 

Your scarf – swój szalik 

And your hat – swoją czapkę  

Hurry up – pospiesz się 

 

 

Go away!  - piosenka  

 

Go away, big green monster, go away. 

Go away! 

Go away, scary witch, go away. Go 

away!  

Go away, black cat, go away. Go away!  

Go away, white ghost, go away. Go 

away! 

 

Zwroty i wyrażenia: 

  

Go away big green monster/scary 

witch/black cat/white ghost – odejdź duży, 

zielony potworze/ straszna czarownico/ 

czarny kotku/ biały duchu 

 

The skeleton dance! – piosenka: 

 

Dem bones, dem bones, dem dancing 

bones.  

Doin' the skeleton dance.  

The foot bone's connected to the leg 

bone.   

się do powrotu do domu 

Witches and ghosts – czarownice i duchy 

Cowboys, pirates, and monsters – 

kowboje, piraci i potwory  

Spiders and bats – pająki i nietoperze 

Happy Halloween – wesołego Halloween 
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The leg bone's connected to the knee 

bone.  

The knee bone's connected to the thigh 

bone.  

Doin' the skeleton dance. 

The thigh bone's connected to the hip 

bone.  

The hip bone's connected to the 

backbone.  

The backbone's connected to the neck 

bone.  

Doin' the skeleton dance. 

Shake your hands to the left. 

Shake your hands to the right. 

Put your hands in the air. 

Put your hands out of sight.  

 

Zwroty i wyrażenia: 

 

Dancing bones – tańczące kości  

Doin' the skeleton dance – robienie 

szkieletowego tańca 

The foot bone's connected to the leg 

bone – kość stopy łączy się z kością nogi 

The leg bone's connected to the knee 

bone – kość nogi łączy się z kością 

kolana  

The knee bone's connected to the thigh 

bone – kość kolana łączy się z kością 

uda  

The thigh bone's connected to the hip 

bone – kość uda łączy się z kością 

biodra  

The hip bone's connected to the 

backbone – kość biodra łączy się z kością 

kręgosłupa  

The backbone's connected to the neck 

bone – kość kręgosłupa łączy się z kością 

szyi  

Shake your hands to the left – potrząś 

rękoma w lewo 

Shake your hands to the right – potrząś 

rękoma w prawo 

Put your hands in the air – podnieś ręce 

do góry 

Put your hands out of sight – schowaj 

ręce  
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Pumpkin song – piosenka: 

 

Pumpkin, pumpkin,  

Let’s give you some eyes/nose/scary smile. 

Now, it is Jack-o’-lantern 

 

Zwroty i wyrażenia: 

 

Pumpkin, pumpkin – dynio, dynio 

Let’s give you some eyes/nose/scary smile – 

dajmy ci oczy/nos/straszny uśmiech 

Now, it is Jack-o’-lantern – teraz jesteś 

halloweenową lampą 

 

 
 

 


