100 angielskich słów
przez skojarzenia

Nauka przez skojarzenia
Dla kogo?
To doskonała i bardzo skuteczna metoda
nauki języka, stosowana uwielbiana przez
dzieci, jak i dorosłych.

Jak stosować tę metodę?

Skojarz brzmienie słowa po angielsku z
jakimś polskim i stwórz jakąś śmieszną
historyjkę.
Nie ma jednego dobrego skojarzenia. Jednej
osobie "door" skojarzy się z doorotą, innej z
doomem, a jeszcze innej, że otwiera drzwi (door)
kiedy idzie doo roboty ;)

polite – grzeczny (Pola jest bardzo grzeczną [polite]
dziewczynką)
polish – polerować (Tak wypolerowałam [polished] stół,
że można go polizać)
hamster – chomnik (Ten chomik [hamster] jest takim
chamem, że zjadł cały ster)
patient – cierpliwy (Pacjent w szpitalu na izbie przyjęć
musi być zawsze cierpliwy [patient])
terrible – okropny (Terresa robi okropne[terrible] ciasto
marchewkowe, nie da się tego jeść 😉)
tortoise – żółw (Żółw [tortois] biega po torze)
roll – bułka (Piekarz musi rollować dużo bułek [rolls])
bread – chleb (Piekarz opowiada brednie piekąc chleb
[bread])
shoes – buty (Mój synek zawsze szura butami [shoes])
coat – płaszcz (Kot nasikał na mój płaszcz [coat])

fork – widelec (Widelec [fork] ma four/cztery zęby)
spoon – łyżka (Ćpun bierze narkotyki łyżkami [spoon])
chimney – komin (W kominie [chimney] jest ciemno)
run – biegać (Biegałam, upadłam i byłam ranna)
give – dawać (Daj mi giverę, musze pozabijać te
komary)
get – dostawać (Na szczęście, nie tak łatwo dostać się
do getta w tych czasach 😉)
glass – szkoło (Ten las jest ze szkła [glass])
glass – szklanka (Ta pleśń w szklance [glass] wygląda
jak las
rich – bogaty [Richard, mój sąsiad jest bogaty}
poor /po:r/ - biedny (Mój kuzyn jest tak biedny, że aż
purpurowy ;D)

preservatives – konserwanty (W prezerwatywach nie ma
konserwantów)
cuisine – kuchnia np. włoska (Kuzyn Franek lubi kuchnię
włoską)
blood – krew (Bogdan jest taki blady jakby nie miał krwi)
knickers – majtki (Kupiłam mężowi majtki w snikersy)
peel – obierać (Zrobię peeling bananowi)
shopping – zakupy (Szop pracz często chodzi na zakupy)
cloud – chmura (Klaun siedzi na chmurze[clołd])
pour – lać (Wyobraź sobie, że por to taka duża słomka,
przez która lejesz wodę do kubka)
door – drzwi (Dorota nigdy nie zamyka drzwi)
desk – biurko (Biurko zrobione jest z desek)

valley – dolina (W tej dolinie bardzo wali/śmierdzi)
sand – piasek (Kiedy chodzę w sandałach mam zawsze
dużo piasku)
socks – skarpety (Wyobraź sobie smak soku ze skarpet)
pear – gruszka (Gruszka jest prawie w kształcie perły)
village – wieś (Will i Dżes mieszkają na wsi)
water – woda (Łotr wypił całą wodę w butelkach
z biedronki, nie została ani jedna butelka wody)
read – czytać (Rita czyta cytaty Tacyta)
spring - wiosna (Nie mogę się doczekać wiosny, może
pobiegnę do niej sprintem)
autumn – jesień (O tym Covidzie to można rozmawiać
całymi dniami)
winter – zima (A w zimę będziemy robić łiiii z górki
na saneczkach)

summer – lato (Sam ma mercedesa bez dachu i jeździ
nim tylko latem)
come – przychodzić (Kamień nie może przyjść bo nie ma
nóg) lub (Kamila przychodzi zawsze spóźniona)
look – patrzeć (Luk ciągle na mnie patrzy, chyba mu się
podobam)
use – używać (Justyna używa za dużo cukru)
find – znaleźć (Chcę znaleźć fajną dziewczynę)
tell – powiedzieć/mówić (Telefon to super sprzęt aby
coś powiedzieć)
try – próbować (Moja córcia Ola tryska energią, kiedy
próbuje chodzić)
ask – pytać (Mogę zapytać ile kosztuje ten kask?)
need – potrzebować (Nikt nie potrzebuje do szczęścia
gnid 😉)
feel – czuć (Ciężko jest filmować to jak się czujemy]

leave – opuszczać/wyjeżdżać (Liwia wyjeżdża z Polski
do Liverpoolu)
put – położyć (Połóż twój but w szafie)
mean – oznaczać (Jego mina oznacza, że jest wściekły)
keep – trzymać (Nie trzymaj tego rosołu na ogniu bo kipi)
seem – wydawać się (Simba, ten mały lew z króla Lwa
wydaje się sympatyczny)
turn – skręcić (Tina Turner źle skręciła, poszła w narkotyki
i źle skończyła)
hear – słyszeć (Hieronim słyszy tylko z bliska)
move – ruszać się/przeprowadzać się (Nie mów, że się
przeprowadzasz)
egg – jajko (To jajko ma wielkie ego)
heat – gorąco (Latem kiedy było gorąco ciągle leciał hit
„Przez Twe oczy zielone”)

sun – słońce (Dziecko zjeżdża na sankach po słońcu 😉)
windy – wietrznie (W windzie jest bardzo wietrznie)
pay – płacić (Ile mam płacić za ten pejcz)
cost – kosztować (Kostki z kurczaka kosztują bardzo
mało)
lose – tracić/przegrywać (W moim domu pełen luz,
wszystko straciłem i przegrałem i nie ma się o co
martwić)
watch – oglądać (Włącz ten telewizor, będziemy
oglądać)
sit – siedzieć (Sitko nie służy do siedzenia na nim 😉)
learn – uczyć się (Kler nie lubi się uczyć 😉)
win – wygrywać (Nie jestem winny, ja nie sfałszowałam
tych wyników, ja naprawdę wygrałam 😊)
break – łamać (Olek tańczył break dance i połamał
wszystkie kości)

grow – rosnąć (Jesteśmy na śląsku 😉 kiedy Olek był mały
to dobrze groł w płka, ale urósł i już nie gro tak
dobrze 😉)
buy – kupować (Kupuję bajki dla dzieci)
walk/łok/ - spacerować (Lubię sobie spacerować i jeść
wtedy chińszczyznę z łoka)
add – dodawać (Ada dodaje, ciągle dodaje, rano,
w południe i wieczorem, ciągle dodaje)
eat – jeść (Iwona je makaron nitki i jest chuda jak nitka)
moon - księżyc (Księżyc założył mundur)
head&shoulders - głowa i ramiona (Kojarzymy z reklamą
szamponu)
usually - zwykle (Wujek Józek zwykle się spóźnia)
toy - zabawka (Skojarz z filmem "Toy story"
film o zabawkach)
noodles - makaron (Makaron bez sosu jest nuudny ;))

hole - dziura (W tym holu są same dziury)
plum - śliwka (Zobacz jaką mam plamę na bluzce, to sok
śliwkowy)
lemon - cytryna (Lemoniada jest z cytryn)
expensive - drogi (Teraz jest eksplozja cen, pensja nie
wystarcza)
Cheap - tani (Dobrze, że chipsy są tanie)
Ugly - brzydki (Sąsiadka Ula ma brzydki dom z gliny)
Fat - gruby (Żaden grubas nie wsiądzie do tego auta, to
mały fiat 😉
Slim - chudy (ten ślimak jest bardzo chudy bo nic nie je,
a do tego ciągle nosi dom na plecach)
Dinner - obiad (Mój synek najchętniej zaprosiłby
dinozaura na obiad)
Supper - kolacja (Saper nie wrócił na kolację, bo
wybuchła bomba)

Pamper - rozpieszczać (Oni strasznie rozpieszczają
swoje dzieci, mama 6 lat i nadal chodzą w pampersach)
Bulb - żarówka (Żarówka poszła na dno i zrobiła bul, bul)
Fish - ryba (Ryby uczą się angielskiego z fiszek)
Eye - oko (Podczas gry dostałam w oko i cały dzień
mówiłam z bólu aj, aj, aj)
Play - bawić się (Cały dzień bawi się komórką. Skojarz z
nazwą sieci komórkowej)
Feet - stopy (Chodzę na fitness, gdzie muszę mieć bardzo
czyste stopy
Cat - kot (Mam straszną alergię na koty, cały czas mam
katar)
Rock - skala (Na skale był rockowy koncert)
Cry - płakać (Cały kraj płacze, że jest wysoka inflacja )
Lead - prowadzić, dowodzić (dobry lider dobrze
prowadzi swoją drużynę)

Uczysz się ale nadal nie mówisz?
Masz problemy z zapamiętywaniem, nauką
słówek i gramatyką?
Jesteś zniechęcony?

Dołącz do Royal School i ucz się języka
z przyjemnością i uśmiechem 😉
ZADZWOŃ:

790 428 959

NAPISZ:

INFO@ROYAL.OPOLE.PL

PRZYJDŹ:

OPOLE, UL. KATOWICKA 33

Jeśli podobał Ci się PDF
- koniecznie zajrzyj na nasze portale
społecznościowe oraz stronę internetową
po więcej inspiracji językowych:
@RoyalSchoolOpole

@angielski_z_royal_school
Royal School
@royal_school_

royalszkola.pl

