


Od autorki

Z angielskim przez świat to rewelacyjna metoda nauki 

angielskich słówek dla dzieci w wieku 6–10 lat.

Słowniczek obrazkowy zawiera ponad 500 słów pogrupo-

wanych tematycznie, co sprzyja ich zapamiętywaniu.

Krzyżówki to nie tylko bardzo przyjemna metoda ćwiczenia 

pisowni. To również zabawa motywująca do wielokrotnego 

powtarzania poszczególnych słów w różnym kontekście, co 

pozwala na skuteczne ich utrwalenie. W zbiorze znalazły się 

krzyżówki o dwóch poziomach trudności. Słowa zawarte 

w krzyżówkach obrazkowych można z łatwością odnaleźć 

w słowniczku, dzięki czemu z książki mogą korzystać nawet 

te dzieci, które dopiero zaczynają poznawać język. Krzyżówki 

opisowe są większym wyzwaniem: wymagają rozumienia  

całych wyrażeń i zdań. W ich rozwiązywaniu pomocne będą 

dodatkowe zwroty spisane w ramkach obok krzyżówek.

Hasłami krzyżówek są nazwy państw i miast, które 

dzieci mogą odszukać na zawartych w książce mapach.  

Pozwoli im to nie tylko poznać podstawy geografii świata, ale 

również nauczyć się angielskich nazw największych krajów 

oraz ich stolic.

Ciekawostki na temat każdego kraju mają na celu nie  

tylko poszerzenie wiedzy dzieci, ale również zachęcenie ich do 

dalszego poznawania świata.

Udanej zabawy!

Marta Hałabis
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hat scarf gloves jacket
czapka/kapelusz szalik rękawiczki kurtka

coat jumper T-shirt shirt
płaszcz sweter koszulka koszula

trousers tights skirt dress
spodnie rajstopy spódnica sukienka

tie cap glasses sunglasses
krawat czapka z daszkiem okulary okulary  

przeciwsłoneczne

Ubrania/Clothes
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swimsuit suit tracksuit shoes
strój kąpielowy garnitur dres buty

boots trainers flip-flops sandals
wysokie buty /

kozaki buty sportowe klapki, japonki sandały

socks swimming 
trunks waistcoat handbag

skarpety kąpielówki kamizelka torebka

school uniform raincoat umbrella bag

mundurek szkolny płaszcz  
przeciwdeszczowy parasol torba

Ubrania/Clothes
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Rozwiąż krzyżówki  

i znajdź poszczególne państwa  

na mapkach z tyłu książki!



Krzyżówka nr 1

Czy wiesz, jak nazywa się  
ojczyzna języka angielskiego?
Rozwiąż krzyżówkę i poznaj pełną nazwę tego kraju!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Czy wiesz, że  ten kraj ma  prawdziwą królową? 
Królowa Elżbieta II  rządzi tu już  ponad 60 lat!

Jest najdłużej  panującym monarchą w dziejach tego kraju.
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Czy wiesz, że  
w tym kraju na 

śniadanie jada się  
jajka smażone  
na bekonie,  
a ulubionym  

napojem  
jego mieszkańców 

jest herbata,  
zwykle bardzo 

mocna?

Najlepiej smakuje 
z mlekiem!

A oto stolica tego kraju:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.  A wise bird that never sleeps at night.
2. The king of the jungle.
3.  A dangerous animal with a long body and no legs.
4. A small red insect with black spots.
5. A colourful bird from the jungle.
6.  A very slow animal with a shell on its back.

Krzyżówka nr 3

Czy wiesz, że Wielka Brytania to wyspa? Są tam trzy państewka, które wchodzą 
w skład Zjednoczonego Królestwa. Poznaj ich angielskie nazwy!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Krzyżówka nr 2

Możesz tu zobaczyć 

słynnego Big Bena! 

wise – mądry
spots – kropki
insect – owad
colourful – kolorowyshell – muszla
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Krzyżówka nr 4

Oto kraina, w której mężczyźni chodzą w kiltach wyglądających jak spódnice: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. In the morning we eat breakfast, and in the evening?
2. You eat them with fish, chicken or just with salt.
3. Tomato or chicken…, with vegetables and a lot of water.
4. You eat them with meat and salad.
5. A mix of vegetables.
6. You have this meal in the morning.
7. You eat it at school, your mum has it at work.
8. You have this meal in the evening or afternoon.

Krzyżówka nr 5

Poznaj krainę, w której mieszka więcej owiec niż ludzi. 
Wpisz liczby słownie: 1. 2, 2. 1000, 3. 11, 4. 12, 5. 16.

1.

2.

3.

4.

5.

Choć wszyscy  
dobrze znają tu  
język angielski ,  to wiele osób używa  swojego ojczystego języka  walijskiego.
J.R .R . Tolkien  inspirował się nim,  kiedy tworzył  
język elfów  – bohaterów „Hobbita”  i „Władcy Pierścieni”. 

Czy wiesz, że  

to tutaj znajduje się 

słynne jezioro  

Loch Ness,  

w którym podobno 

mieszka potwór?

meal – posiłek

https://pl.wikipedia.org/wiki/John_Ronald_Reuel_Tolkien
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Odszukaj państwa na mapach  

i pokoloruj je według wskazówek.  

Czy pamiętasz ich polskie nazwy?
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England

AustriaDenmark PolandScotland

HungaryPortugalWales Lithuania

Ireland ItalySpain The Czech 
Republic

Norway CroatiaFrance Slovakia

Sweden GreeceThe Netherlands Ukraine

Finland TurkeyGermany Switzerland
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Czego dowiedziałeś się  

o krajach wymienionych  

w krzyżówkach?  

Sprawdź się!



1.  Stolicą Stanów Zjednoczonych 
jest:
A. Nowy Jork
B. Waszyngton
C. Los Angeles

2. Jezioro Loch Ness znajduje się w:
A. Szkocji
B. Finlandii
C. Walii

3.  Skrzat leprechaun to jeden 
z symboli:
A. Norwegii
B. Grecji
C. Irlandii

4. Największe państwo świata to:
A. Mongolia
B. Rosja
C. Australia

5.  Piłkarz Cristiano Ronaldo  
pochodzi z:
A. Portugalii
B. Hiszpanii
C. Argentyny

6. Liść klonu jest symbolem:
A. Litwy
B. Polski
C. Kanady

7.  Słynna wojna na pomidory  
odbywa się każdego sierpnia w:
A. Niemczech
B. Hiszpanii
C. Rosji

8. Ojczyzna misia pandy to:
A. Egipt
B. Meksyk
C. Chiny

9.  Największa pustynia Europy 
znajduje się w:
A. Polsce
B. Szwajcarii
C. Francji

10. Brazylia leży w:
A. Afryce
B. Ameryce Południowej
C. Azji

11. Tokio to stolica:
A. Japonii
B. Chin
C. Meksyku

12. Wiedeń to stolica:
A. Niemiec
B. Szwajcarii
C. Austrii

13.  Kraj, w którym znajduje się naj-
wyższy szczyt Tatr, Gerlach, to:

A. Polska
B. Czechy
C. Słowacja

14.  Kraj, w którym kręcono  
sceny do słynnego filmu  
„Władca Pierścieni”, to:

A. Nowa Zelandia
B. Australia
C. Irlandia

Zakreśl prawidłową odpowiedź.
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Uczniom szkół podstawowych  
polecamy Give me 5 ;-) – ćwiczenia leksykalno-gramatyczne!

z a b ł y ś n i j  n a  s p r a w d z i a n a c h  i  k o n k u r s a c h !

N a u c z  s i ę  s ł o w n i c t w a  i  s p r a w d ź  s i ę !


