
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
to wynika? A co ważniejsze, czy można jakoś temu zaradzić? 

Przekonajcie się, że angielski 
może być dobrą zabawą! 

Poćwiczcie wspólnie z Viki! 



Niestety w szkole brakuje lekcji mówienia po angielsku, często natomiast nauczyciel 
zwraca uwagę na to, że mówi się niepoprawnie. 
 
Niezależnie, czy jesteś uczniem, czy rodzicem, znasz to, prawda? Pewnie nie raz Tobie 
również zwrócono uwagę z tego powodu. Czułeś wtedy zniechęcenie? Złość? Wstyd?  
 
Wszystkie te emocje są naturalne, niestety blokują nas przed mówieniem w późniejszym 
czasie, bo bardzo zapadają w pamięć. 
 
Od tej lekcji będziesz potrafił powiedzieć, że coś chcesz, potrzebujesz, umiesz lub 
musisz, powinieneś. 
 
Zacznijmy jednak od początku, czyli od określenia osoby, która mówi:  
I (ja), 
you (ty), 
he (on), 
she (ona), 
it (ono). 
 
Nie stresuj się, jeśli zapomnisz lub nie znasz jakiegoś słowa! 
Teraz możemy już rozpocząć układanie zdań J Najpierw powiem, że coś chcę (want). 
Przecież kiedy byliśmy małymi dziećmi, od tego właśnie zaczynaliśmy mówienie. 
Mówiliśmy „ja chcę to” i pokazywaliśmy. Tak samo zrobimy, ucząc się angielskiego J 
 
I want – ja chcę. I want… ciastko. Jeśli nie znasz jakiegoś słówka w języku angielskim, to 
zastąp je słowem polskim – to bardzo ważne, żebyś na samym początku nie stresował 
się, że nie znasz lub zapomniałeś danego słowa J A jak będzie brzmiało to zdanie w 
całości po angielsku? I want a cookie (ja chcę ciastko).  
Podobnie, jeśli będziesz chciał powiedzieć, że chce Ci się pić – I want to drink (ja chcę 
picie).  
 
Poćwicz teraz z mamą i tatą. Mummy, to po angielsku mama, daddy – tata. Możesz więc 
powiedzieć na przykład: 
Mummy, I want picie – Mummy, I want to drink  
Daddy, I want bawić się – Daddy, I want to play.  
 

1 



 
 
 
Ćwicz wspólnie z rodzicami J 
A teraz sam wymyśl, co jeszcze możesz powiedzieć. Niech rodzice również spróbują Ci 
powiedzieć po angielsku, czego chcą J Na przykład:  
I want you to help me - Chcę, żebyś mi pomógł.  
Jeżeli chcesz po angielsku powiedzieć, żeby ktoś coś dla Ciebie zrobił, powiedz I want 
you, to oznacza ja chcę, żebyś Ty…  
I want you to be polite – Chcę, żebyś był grzeczny. 
Mummy, I want you, to make me a dinner – Mamo, chcę, żebyś zrobiła mi obiad. 
 
Teraz zajmiemy się potrzebami, czyli I need… Na przykład: 
Mummy/Daddy, I need you – Mamo/Tato, potrzebuję cię. 
Mummy, I need to drink – Mamo, potrzebuję się napić. 
 
Jak już pewnie zauważyłeś want i need możesz stosować zamiennie. Mają one bowiem 
podobne znaczenia i na pewno niezależnie od tego, którego ze słów użyjesz, zostaniesz 
doskonale zrozumiany J 
 
Przejdźmy w takim razie do tego, co umiem/mogę, czyli I can. Na przykład: 
I can help you – Mogę Ci pomóc. 
I can jump – Potrafię skakać. 
I can dance – Umiem tańczyć. 
I can make a mess – Potrafię nabałaganić. 
I can speak English – Umiem mówić po angielsku. 
 
A jak powiemy Ty możesz/potrafisz? You can. Na przykład: 
Daddy, you can drive a car – Tato, Ty umiesz prowadzić samochód. 
Mummy, you can cook – Mamo, Ty potrafisz gotować. 
Daddy, you can read – Tato, Ty potrafisz czytać. 
Mummy, you can dance – Mamo, Ty potrafisz tańczyć. 
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Zdania ułożymy podobnie, kiedy będziemy chcieli powiedzieć, co robi on, ona lub ono: 
He can play football – On potrafi grać w pilkę. 
He can run fast – On umie szybko biegać. 
She can swim – Ona potrafi pływać. 
She can count – Ona umie liczyć. 
It can bark – Ono może szczekać. 
It can dig holes – Ono może kopać dołki. 
It can cuddle – Ono potrafi się przytulać. 
 
Pamiętaj, że it użyjesz, kiedy będziesz mówił na przykład o swoim zwierzaku. 
 
Kolejnym zwrotem słowem, które przećwiczymy jest have to – powinieneś/musisz: 
I have to go – Muszę iść. 
I have to eat – Muszę jeść. 
I have to sleep – Muszę spać. 
I have to watch TV – Muszę oglądać telewizję. 
You have to go – Musisz iść. 
You have to eat – Musisz jeść. 
You have to sleep – Musisz spać. 
You have to watch TV – Musisz oglądać telewizję. 
 
Jeżeli natomiast chcesz powiedzieć o nim/niej lub o tym, wtedy czasownik have to 
zmieni się w has to: 
He has to go – On musi iść. 
She has to eat – Ona musi jeść. 
He has to play football – On musi grać w piłkę. 
It has to go for a walk – Ono musi pójść na spacer. 
Nie przejmuj się jednak, jeśli powiesz he/she/it have to – i tak zostaniesz zrozumiany J 
 
Pamiętaj – źle jest tylko wtedy, kiedy nic nie mówisz J 
A teraz wykorzystaj to, czego dziś się nauczyłeś i pobaw się językiem angielskim. 
Pamiętaj, że jeśli nie znasz lub zapomniałeś angielskiego słowa, możesz zastąpić je 
polskim – to tylko zabawa J Chodzi o to, żeby ćwiczyć i mówić… Mówić, mówić i 
jeszcze raz mówić! J 
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Wydaje Ci się, że konstruowane zdania są zbyt proste dla Twojego nastolatka? Być może 
jest tak faktycznie, jednocześnie zobaczyliście już metodę nauki, wiecie, jak składać 
słowa, które znacie w proste zdania – możecie ćwiczyć na innym słownictwie, tym 
bardziej zaawansowanym. Chodzi po prostu o to, żeby wreszcie zacząć mówić J 
 
Wielkimi krokami zbliżamy się do konferencji online, która odbędzie się na żywo. Wiem, 
że teraz pewnie wspólnie z dzieckiem nabraliście nowego zapału do nauki angielskiego, 
bo wiecie już, jak ta nauka może być prosta. A co najważniejsze, jaką frajdę może 
sprawiać. Kto by pomyślał, co? ;) 
Jeśli jeszcze się nie zapisałeś, zrób to koniecznie! Widzimy się na żywo już za kilka dni! 
Jeżeli znasz kogoś, kto również mógłby być zainteresowany udziałem w tej bezpłatnej 
konferencji, daj mu znać, niech do nas dołączy! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLIKNIJ TUTAJ I ZAPISZ SIĘ NA 
BEZPŁATNE SZKOLENIE ONLINE  


