
Hello! Welcome! 

Po świątecznej przerwie - wypoczęci i najedzeni - wracamy z kolejną lekcją 

angielskiego on-line. Dzisiejszy temat brzmi What's your favourite animal 

and why? Jakie jest twoje ulubione zwierzę i dlaczego?  

Przygotowaliśmy dla Was mnóstwo ciekawych słówek i zdań. Część może 

już znacie, ale większość egzotycznych i dzikich zwierząt może być 

zaskoczeniem. A na koniec coś, co tygryski lubią najbardziej, czyli zagadka 

:) 

 

Zacznijmy od małej rozgrzewki: cat - kot, dog - pies, cow - krowa, horse - 

koń, pig - świnia, sheep - owca, elephant - słoń, lion - lew, monkey - małpa, 

mouse - mysz, rabbit - królik, camel - wielbłąd, giraffe - żyrafa, tiger - 

tygrys.  

 

Łatwo poszło? Zatem podnosimy poprzeczkę i zobaczymy, czy znacie te 

zwierzęta. See you later, alligator ;) 

guinea pig - świnka morska, bull - byk, donkey - osioł, hare - zając, seal - 

foka, mole - kret, baboon - pawian, elk - łoś, hedgehog - jeż, sloth - leniwiec 

:) frog - żaba, lizard - jaszczurka, tadpole - kijanka, viper - żmija.  



 

A co powiecie na miniaturowy świat owadów? insect to właśnie owad :)                         

ant - mrówka, bee - pszczoła, butterfly - motyl, mosquito - komar, spider - 

pająk, wasp - osa, grasshopper - konik polny, ladybird - biedronka, moth - 

ćma.  

Co powiecie na jeszcze kilka słów, które pomogą wam w opisywaniu 

zwierząt? fur - futro lub sierść, paw - łapa, tail - ogon, shell - muszla, wing - 

skrzydło, nest - gniazdo.  

 

Ciąg dalszy nastąpi :) A teraz obiecana zagadka, a nawet dwie: 1. W 

dzisiejszej lekcji pojawił się motyl. Słówko to możemy dosłownie 

przetłumaczyć jako latające masło, czy ktoś wie, dlaczego tak akurat 

określano te piękne stworzenia? 2. W języku angielskim żółw to tortoise lub 

turtle - wiecie, jaka jest różnica między tymi słowami? Odpowiedzi możecie 

podsyłać na adres imprezy.szopienice@mdk.katowice.pl  



 

 

 

 

 


