
Hello! Dzisiaj przenosimy się na chwilę do świata wyobraźni :) Wyobrażamy 

sobie, że wszystkie problemy i ograniczenia zniknęły jak za dotknięciem 

czarodziejskiej różdżki. Znów można swobodnie podróżować, spacerować i 

spotykać się ze znajomymi. Jednym słowem - jest tak, jak powinno być.  

A zatem - w kolejnej lekcji angielskiego on-line kilka przydatnych słów i 

zwrotów związanych właśnie z podróżowaniem, wakacjami, latem i wszystkim 

tym, na co czekamy przez cały rok. Zaczynamy! 

 

 

Czas wolny to "free time". Możemy kogoś zapytać: " How do you spend your 

free time?" - Jak spędzasz wolny czas?  

W ramach relaksu można oczywiście - "to go swimming" - iść popływać, "to go 

fishing" - iść na ryby, "to go dancing" - iść potańczyć, "to do the gardening" - 

zajmować się ogrodnictwem lub "to do the shopping" - robić zakupy.  

Dla amatorów domowych porządków polecamy "to do the ironing" - prasować 

lub "to do the washing-up" - zmywać :) 

Kolegę lub koleżankę możemy zapytać: "Is shopping your hobby?" - Czy zakupy 

to twoje hobby? "How often do you play cards?" - Jak często grasz w karty? 

Zacząć można oczywiście od "Do you have any hobbies?" - Czy masz jakieś 

hobby? 

 

Dla miłośników muzyki przyda się: "to play the piano" - grać na pianinie, "to 

play the guitar" - grać na gitarze albo "to play the violin" - grać na skrzypcach. 

Z typów muzyki wybieramy sobie rap, rock, pop, techno albo jazz :) 



Przydatne będą również takie słówka jak: "cinema" - kino, "board game" - gra 

planszowa, "cards" - karty, "chess" - szachy, "toys" - zabawki, "music" - muzyka, 

"game" - gra. 

Dla urlopowiczów polecamy: "travel" - podróż, "travel agency" - biuro podróży, 

"trip" - wycieczka, "holiday" - wakacje, "beach" - plaża, "mountains" - góry, 

"adventure" - przygoda. 

Na koniec wszyscy razem możemy krzyknąć: "I love adventures!" Kocham 

przygody! :)  

I tak powinno być! 

 

 

 


