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WSTĘP 

 

Chcesz pracować jako opiekunka lub przedszkolanka w 

krajach anglojęzycznych? Zatem ta książka to Twój 

niezbędnik. Zawiera ona nie tylko fachowe słownictwo 

związane z opieką nad dzieckiem, ale także szerokie 

spektrum formuł konwersacyjnych, które zdecydowanie 

dodadzą Ci pewności siebie i sprawią, iż rozmowa w 

języku angielskim nie będzie stanowiła dla Ciebie 

najmniejszego problemu.  

Wiele dziewczyn oraz kobiet pragnących podjąć pracę w 

charakterze opiekunki do dziecka bądź przedszkolanki 

jest następującego zdania: ‘Dam radę, na miejscu 

nauczą mnie wszystkiego, nauczę się języka’. I to jest 

największy błąd, który może zakończyć się utratą pracy. 

Obecnie, pracodawcy wymagają czegoś więcej oprócz 

uśmiechu i chęci do pracy. Znajomość odpowiedniego 

słownictwa jest wartością priorytetową, bez niego ani 

rusz. Niniejsza publikacja powstała z myślą o 

opiekunkach oraz przedszkolankach, które podchodzą 

do swojego zawodu profesjonalnie oraz chcą osiągnąć 

sukces, czego też z całego serca życzę. 

Autorka,  

Martyna Somerlik 
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ROZDZIAŁ PIERWSZY 

BABY TALK (MOWA DZIECI) 

 

I RZECZOWNIKI 

 

 Mammy – mamusia 

 Daddy – tatuś 

 Nana – babcia 

 Auntie – ciocia 

 Gramps – dziadunio, dziadzio 

 Choo – choo lub puff puff – ciuchcia 

(pociąg)  

 Dolly – lala 

 Birdie – ptaszek 

 Jumbo – słonik 

 Bunny – króliczek 

 Piggy – świnka 

 Bow – wow lub doggie– piesek 
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 Pussy cat – kicia 

 Horsey lub gee –gee – konik 

 Tummy lub tum – brzuszek 

 Tootsie – stópka lub paluszek 

 Jimjams – piżamka 

 Pooh – kupka 

 Potty – nocniczek  

 

II CZASOWNIKI 

 

 To go bye–bye – iść spać 

 To do number one lub to go for a tinkle – 

zrobić siusiu 

 To do number two – zrobić kupkę 
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ĆWICZENIA 

Ćwiczenie 1 

Połącz angielskie wyrazy z ich polskimi 

odpowiednikami.  

 

1. mammy  a) ciuchcia (pociąg)  

2. auntie   b) kicia 

3. gramps   c) dziadunio, dziadzio 

4. choo–choo             d) ciuchcia (pociąg)  

5. jumbo   e) kupka 

6. bunny   f) świnka 

7. piggy   g) piesek 

8. bow–wow   h) stópka lub paluszek 

9. pussy cat   i) ciocia 

10. tummy    j) króliczek 

11. tootsie   k) piżamka 

12. jimjams   l) nocniczek  



str. 8 Język Angielski Dla Opiekunek Oraz Przedszkolanek 

 Martyna Somerlik 

 

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS & Martyna Somerlik 

13. pooh    m) słonik 

14. potty    n) brzuszek 

15. puff puff  o) mamusia  

16. tum   p) brzuszek 

 

Ćwiczenie 2 

Pogrupuj poniżej podane słowa według kategorii. 

pussy cat; mammy, tootsie, piggy, bow–wow, 

auntie, tummy, jumbo, gramps, bunny, tum, daddy, 

nana, birdie, doggie, horsey, gee–gee 

 

CZŁONKOWIE 

RODZINY 

ZWIERZĘTA CZĘŚCI CIAŁA 
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ROZDZIAŁ DRUGI 

USEFUL VERBS (PRZYDATNE 

CZASOWNIKI) 
 

 The child belched – dziecku odbiło się 

 To take one’s first steps – stawiać pierwsze 

kroki 

 To breast– feed a baby – kamić dziecko 

piersią 

 To wean a baby – odstawić dziecko od 

piersi 

 To bottle–feed a baby – karmić dziecko 

butelką 

 To change a nappy (br.)/ diaper (am.) – 

zmienić pieluszkę 

 To cry – płakać 

 A baby burped – dziecku się ulało 

 To do a wee – zrobić siusiu 

 To do a poop (am.) – zrobić kupkę 

 To teethe – ząbkować 
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 The baby is cutting his (jeżeli mówimy o 

chłopcu) / her (jeżeli mówimy o dziewczynce) 

first teeth – dziecku wyrzynają się pierwsze 

ząbki 

 To dribble / slobber – ślinić się 

 To gurgle /  babble – gaworzyć 

 To give a baby a dummy (br.) / pacifier 

(am.) – dać dziecku smoczek 

 To suck on a dummy – ssać smoczek 

 To have colic –  mieć kolki 

 To give the baby a bath – wykąpać dziecko 

 To lull a baby to sleep – ukołysać dziecko 

do snu 

 

 

 

 

 

 


