
My little Crocodiles, 

This week I’d like you to meet a crocodile! It’s a very special one, it’s hungry and 

clever…. 

Not much of new vocabulary but as always  lots of fun! 

 

Moje małe krokodylki ! 

W tym tygodniu chciałabym, żebyście poznali pewnego krokodyla, to bardzo wyjątkowy 

jegomość, jest głodny i przebiegły. 

Niewiele nowego słownictwa, ale za to mnóstwo dobrej zabawy! 

Pani Jowita 

 

Vocabulary- crocodile tears, story( Bugs 2 Macmillan) 

 

crocodile- krokodyl 

mouse- mysz 

turtle- żółw 

monkey- małpa 

frog- żaba 

hungry- głodny 

clever – mądry 

parts of body 

head- głowa 

ear- ucho 

tooth- ząb 

teeth- zęby 

neck- szyja 

tummy- brzuch 

back- plecy 

What’s the matter?- Co Ci dolega? 



I’ve got a headache.- Boli mnie głowa. 

I’ve got a tummy ache.- Boli mnie brzuch. 

I’ve got an earache.- Boli mnie ucho. 

I’ve got a toothache.- Boli mnie ząb. 

 

When you know the vocabulary you’re ready to listen to the story you can use both 

links but as you probably know the first one is my favourite:) 

Jeśli znacie już słownictwo- czas na opowieść. Możecie użyć obu linków, chociaż już 

pewnie wiecie który jest moim ulubionym:) 

 

 Crocodile tears- story 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GEcXoa7zDp4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vTB7IUUqrNk 

 

What’s the matter- chant 

 

Rymowankę  możecie pobrać ze strony wydawnictwa Macmillan strefa ucznia, 

wybierając podręczniki klasy 1-3, podręcznik Bugs World 2 , Piosenki historyjki, 

wierszyki ,ścieżka 27 

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia 

 

What’s the matter? 

What’s the matter? 

I’ve got a headache. 

I’ve got a headache. 

Oh ,dear! 

https://www.youtube.com/watch?v=GEcXoa7zDp4
https://www.youtube.com/watch?v=vTB7IUUqrNk
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia


Oh ,dear! 

Snap ,snap, snap! 

What’s the matter? What’s the matter? 

 I’ve got a tummy ache. 

I’ve got a tummy ache. 

Oh ,dear! 

Oh ,dear! 

Snap ,snap, snap! 

What’s the matter? What’s the matter? 

I’ve got an earache. 

I’ve got an earache. 

Oh ,dear! 

Oh ,dear! 

Snap ,snap, snap! 

Worksheet -instructions 

worksheet 1 

 cut the pictures- wytnij obrazki 

 match the words to the pictures- dopasuj słowa do obrazków 

worksheet 2 and 3 

 cut the pictures and make a mini book- wytnij obrazki,pokoloruj obrazki, 

wykonaj mini książkę 

 

 

 

 

 


