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It is frosty.

It is windy

It is cold.

Winter World

It is snowy

Jest mroźnie

Jest wietrznie

Jest zimno

Jest śnieżnie



In winter, it is very cold.
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W zimie jest bardzo zimno.

There is snow and wind.
Jest śnieg i wiatr.

Jest mróz i lód.
There is frost and ice.

Winter Weather - read and write 

In winter, it is very cold.

W zimie jest bardzo zimno.

There is snow and wind.

Jest śnieg i wiatr.

Jest mróz i lód.

There is frost and ice.

Zimowa Pogoda - przeczytaj i napisz
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What do children do?

wear warm clothes

nosić ciepłe ubrania
build a snowman

lepią bałwana

build snow castle
budować śnieżny zamek

Co robią dzieci?



very cold - bardzo zimno
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frost and ice - mróz i lód

It is very cold.

There is frost and ice.

wiatr
snow and wind- śnieg oraz

There is snow and wind.

Winter Weather - słowniczek

very cold - bardzo zimno

frost and ice - mróz i lód

It is very cold.

There is frost and ice.

wiatr

snow and wind- śnieg oraz

There is snow and wind.
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What do children do?

drink hot chocolate

pija gorącą czekoladę
go skating

jeżdżą na łyżwach

wear warm clothes

noszą ciepłe ubrania

Co robią dzieci?



When the snow is falling,

myfamilyenglish.pl

Kiedy pada śnieg,

The world is white and calm.

Świat jest biały i spokojny.

dzieci są bardzo szczęliwe,
Children are very happy,

Snow- śnieg

When the snow is falling,

Kiedy pada śnieg,

The world is white and calm.

Świat jest biały i spokojny.

dzieci są bardzo szczęliwe,

Children are very happy,
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What do children do?

drink hot chocolate

pić gorącą czekoladę
go skating

jeżdzić na łyżwach

wear warm clothes

nosić ciepłe ubrania

Co robią dzieci?



Snowlakes are falling down.
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Płatki śniegu spadają w dół.

Jest magicznie!
It is magical!

Snow- śnieg

Icicles are hanging from 
the windows.
Sople lodu zwisają z okien.

Snowlakes are falling down

Płatki śniegu spadają w dół

Jest magicznie!

Icicles are hanging from 

Sople lodu zwisają z okien.

It is magical!

the windows.
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What do children do?

wear earmuffs

noszą nauszniki
rzucają śnieżki

wear warm clothes

noszą ciepłe ubrania

Co robią dzieci?

throw snowballs



Trees are frozen and icy.
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Drzewa są zamarzniete

Nights are white 
 i oblodzone.

Snow- śnieg

Noce są białe

Trees are frozen and icy.

Drzewa są zamarzniete

Nights are white 

 i oblodzone.

Noce są białe


