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TIME FOR READING!

Czas na czytanie!

Przeczytaj czytankę UKULELE BEACH i oceń swoje umiejętności czytelnicze w języku angielskim.

Welcome
W
l
to Uk
Ukulele
l l B
Beach!
h!
Witajcie na

Plaży Ukulele!

A lovely place between the mountains and the sea.
W przepięknym miejscu

pomiędzy górami a morzem.

Here, wonderful sun shines all day long.
Tutaj

wspaniałe słońce

świeci przez cały dzień.

The sand is clean and white.
Piasek

jest czysty

i biały.

If you’re lucky, you will find a shell!
Jeśli ci się poszczęści,

znajdziesz muszelkę!

If you’re not lucky, well…
Jeśli ci się nie poszczęści,

cóż...

You can buy a shell in a shop next to the beach.
Możesz

kupić muszelkę

w sklepie

tuż przy plaży.

You can swim in the clear blue water or rest under a tree.
Możesz

pływać

w przejrzystej błękitnej wodzie

albo odpoczywać pod drzewem.

Under a palm tree, of course!
Pod palmą, oczywiście!

But always be careful and watch the flag on the palm tree.
Ale

zawsze

bądź ostrożny

i obserwuj flagę

na palmie.

The flag on the palm tree is red today.
Flaga na palmie

jest czerwona dziś.

This means, ‘Don’t swim now! It’s dangerous!’
To oznacza:

„Teraz nie pływaj!

To niebezpieczne!”

to be continued 
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Mr. Panda comes to Ukulele Beach every day.
Pan Panda

przychodzi na Plażę Ukulele

codziennie.

How are you, Mr. Panda?
Co słychać,

Panie Panda?

I’m fine, thank you!
Dziękuję, w porządku!

It’s my birthday today. Look!
Dzisiaj są moje urodziny.

Spójrz!

I’ve got a present from my friends from Ukulele Beach!
Mam

prezent

od moich przyjaciół

z Plaży Ukulele!

It’s a super computer! I love this place!
To super komputer!

Uwielbiam to miejsce!

Look at the clock. It is evening now… It’s time to go home.
Spójrzcie na zegar.

Już jest wieczór...

Pora iść do domu.

Please, visit us again

here on Ukulele Beach!

Zapraszamy do ponownych odwiedzin

tutaj na Plaży Ukulele!

Goodnight!
Dobranoc!

I can read
Super
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