Reception - Zerówka
Counting and recognising numbers – Liczenie i
rozpoznawanie liczb
Counting
number
zero, one, two, three... to twenty and
beyond
zero, ten, twenty... one hundred
none
how many...?
count, count (up) to
count on (from, to)
count back (from, to)
count in ones, twos... tens...
more, less, many, few
odd, even
every other
how many times?
pattern, pair
guess how many, estimate
nearly, close to, about the same as
just over, just under
too many, too few, enough, not
enough
Comparing and ordering numbers
the same number as, as many as

Of two objects/amounts:
greater, more, larger, bigger
less, fewer, smaller

Of three or more objects/amounts:
greatest, most, biggest, largest
least, fewest, smallest
one more, ten more

Liczenie
liczba
zero,jeden,dwa,trzy…do
dwudziestu i dalej
zero, dziesięć,dwadzieścia...sto
żaden, nic, ani trochę
ile...?
(po)licz, (po)licz do
(po)licz dalej(od, do)
(po)licz do tyłu (od, do)
(po)licz jedynkami,
dwójkami...dziesiątkami
więcej, mniej, dużo, kilka
nieparzysty, parzysty
co drugi
ile razy?
wzór, para
zgadnij ile, podaj w przybliżeniu
prawie, blisko, prawie tyle co
trochę ponad, trochę poniżej
za dużo, za mało, wystarczająco,
niewystarczająco
Porównywanie i porządkowanie
liczb
ta sama liczba co, tyle co
Porównując dwa przedmioty/ilości
większy, więcej, obszerniejszy,
większy
mniej, mniej, mniejszy
Porównując trzy lub więcej
przedmioty/ilości
największy, najbardziej,
największy, najobszerniejszy
najmniej, najmniej, najmniejszy
jeden więcej, dziesięć więcej

one less, ten less
compare
order
size
first, second, third... tenth
last, last but one
before, after
next
between
above, below

jeden mniej, dziesięć mniej
porównaj
uporządkuj
rozmiar
pierwszy, drugi,trzeci...dziesiąty
ostatni, przedostatni
przed, po
następny
(po)między
powyżej, poniżej

Adding and subtracting – Dodawanie i
odejmowanie
add, more, and
make, sum, total
altogether
score
double
one more, two more, ten more...
how many more to make... ?
how many more is... than...?
take (away), leave
how many are left/left over?
how many have gone?
one less, two less...ten less
how many fewer is... than...?
difference between
is the same as

dodaj, więcej, i
daje(równa się), rachunek,całkowity
w sumie
rezultat, wynik
podwójny, podwoić
jeden więcej, dwa więcej, dziesięć
więcej
ile więcej żeby dostać...
o ile więcej jest….niż…?
odejmij, zostaw
ile zostało?
ile odeszło?
jeden mniej, dwa mniej, dziesięć
mniej
o ile mniej jest…niż…?
różnica (po)między
jest takie samo jak

Solving problems – Rozwiązywanie problemów
Reasoning about numbers or shapes
pattern
puzzle
answer
right, wrong
what could we try next?
how did you work it out?
count, sort
group, set
match
same, different
list
Problems involving 'real life' or
money
compare
double
half, halve
pair
count out, share out
left, left over
money
coin
penny, pence, pound
price
cost
buy
sell
spend, spent
pay
change
dear, costs more
cheap, costs less, cheaper
costs the same as
how much...? how many...?
total

Porządkowanie liczb lub kształtów
wzór
układanka
odpowiedż
poprawny, zły
co jeszcze możemy spróbować?
jak do tego doszedłeś/łaś?
(po)licz, posortuj
grupa, zestaw
przyporządkuj, dopasuj
ten sam, inny
lista
problemy związane z ‘życiem
codziennym’ lub pieniędzmi
porównaj
podwój
połowa, podziel na połowę
para
odlicz, rozdziel
pozostałość
pieniądze
moneta
pens, pens, funt
cena
koszt, kosztować
kupuj
sprzedaj
wydawaj, wydany
(za)płać
zmień, wydaj resztę
drogi, kosztuje więcej
tani, kosztuje mniej, tańszy
kosztuje tyle samo co
ile...? ile...?
w sumie, całkowity

Measures, shape and space- Miary,kształty i
przestrzeń
Measures (general)
measure
size
compare
guess, estimate
enough, not enough
too much, too little
too many, too few
nearly, close to, about the same as
just over, just under
Length
length, width, height, depth
short, tall, long
high, low
wide, narrow
deep, shallow
thick, thin
longer, shorter, taller, higher... and
so on
longest, shortest, tallest, highest...
and so on
far, near, close
Mass
weigh, weighs, balances
heavy/light, heavier/lighter,
heaviest/lightest
balance, weight, scales
Capacity
full
half full
empty
holds
container

Miary (ogólne)
mierzyć, miara
rozmiar
porównać
zgadywać, szacować
wystarczająco, niewystarczająco
za dużo, za mało
zbyt wiele, za mało
prawie, blisko, prawie tyle samo co
trochę powyżej, trochę poniżej
Długość
długość, szerokość, wysokość,
głębokość
krótki, wysoki, długi
wysoki, niski
szeroki, wąski
głęboki, płytki
gruby, chuddy
dłuższy,krótszy, wyższy,
wyższy...itd
najdłuższy, najkrótszy, najwyższy,
najwyższy...itd
daleko, blisko, blisko
Masa
ważyć, waży, równoważy
ciężki/lekki, cięższy/lżejszy,
najcięższy/najlżejszy
równowaga, ciężar, waga
Pojemność
pełny
pełny do połowy
pusty
zawiera, mieści
pojemnik

Time
time

days of the week: Monday,
Tuesday...
day, week
birthday, holiday
morning, afternoon, evening, night
bedtime, dinnertime, playtime
today, yesterday, tomorrow
before, after
next, last
now, soon, early, late
quick, quicker, quickest, quickly
slow, slower, slowest, slowly
old, older, oldest
new, newer, newest
takes longer, takes less time
hour, o'clock
clock, watch, hands
Exploring patterns, shape and
space
shape, pattern
flat
curved, straight
round
hollow, solid
corner
face, side, edge, end
sort
make, build, draw
3D shapes
cube
pyramid
sphere
cone

Czas
czas
dni tygodnia: poniedziałek, wtorek...
dzień, tydzień
urodziny, wakacje
rano, południe, wieczór, noc
czas spania, czas obiadu, czas
zabawy
dzisiaj, wczoraj, jutro
przed, po
następny, ostatni
teraz, wkrótce, wcześnie, pózno
szybki,szybszy,najszybszy, szybko
(po)wolny, wolniejszy,
najwolniejszy,powoli
stary, starszy, najstarszy
nowy, nowszy, najnowszy
zabiera więcej, zabiera mniej czasu
godzina (60 min), godzina
zegar, zegarek, wskazówki
Odkrywanie wzorów, kształtów i
przestrzeni
kształt, wzór
płaski
falisty, prosty
okrągły
pusty(wklęsły), stały(ciągły)
róg
ściana, bok,krawędz, koniec
rodzaj, (po)sortować
zrobić, zbudować, (na)rysowć
Kształty trójwymiarowe
sześcian
piramida,ostrosłup
kula
stożek

2D shapes
circle
triangle
square
rectangle
star
Patterns and symmetry
size
bigger, larger, smaller
symmetrical
pattern
repeating pattern
match
Position, direction and movement
position
over, under
above, below
top, bottom, side
on, in
outside, inside
around
in front, behind
front, back
before, after
beside, next to
opposite
apart
between
middle, edge
corner
direction
left, right
up, down
forwards, backwards, sideways
across
close, far, near
along
through
to, from, towards, away from
movement

Kształty dwuwymiarowe
koło, okrąg
trójkąt
kwadrat
prostokąt
gwiazda
Wzory i symetria
rozmiar
większy, obszerniejszy, mniejszy
symetryczny
wzór
powtarzający się wzór
pasować, przyporządkować
Pozycja, kierunek i ruch
pozycja
(po)nad, pod
powyżej, poniżej
góra, dół, bok
na, w
na zewnątrz, wewnątrz
dookoła
przed, za (z tyłu)
przód, tył
przed, po
obok, obok
naprzeciw(ko)
w oddaleniu
(po)między
środek, brzeg(skraj)
róg
kierunek
lewy, prawy
w górę, w dół
naprzód, do tyłu, w bok
poprzez
blisko, daleko, blisko
wzdłuż
przez
do, od, w kierunku, z dala od
ruch

slide
roll
turn
stretch, bend

ślizgać
(po)toczyc, (po)turlać
obracać
rozciągać, zginać

Instructions

Instrukcje

Listen
join in
say

(po)słuchaj
dołącz do
powiedz

Think
imagine
remember

(po)myśl
wyobraz sobie
(za)pamiętaj

start from
start with
start at

zacznij od
zacznij z
zacznij o

look at
point to
show me

(po)patrz na
wskaż na
pokaż mi

put, place
fit
arrange
rearrange
change, change over
split
separate

polóż, miejsce
(do)pasuj
ustaw, ułóż
przestaw, przesuń
zmień, zamień się(stronami)
podziel, rozdziel
oddziel

carry on, continue
repeat
what comes next?

dalej! nie przerywaj!, kontynuuj
powtórz
co będzie następne?

find
choose
collect

znajdz
wybierz
pozbieraj, zbierz

use
make
build
tell me
describe
pick out
talk about

użyj
zrób
zbuduj
powiedz mi
opisz
wyciągnij
(o)powiedz o

explain
show me

wyjaśnij, wytłumacz
pokaż mi

read
write
trace
copy
complete

(prze)czytaj
(na)pisz
obwiedz ołówkiem
skopiuj
skompletuj, dokończ

finish, end

(za), (u), (do)kończ

fill in
shade
colour

wypełnij
pokoloruj, zacieniuj
pokoloruj

tick, cross
draw
draw a line between
join (up)
ring

(od)hacz, zaznacz, krzyżyk
(na)rysuj
(na)rysuj linię pomiędzy
(po)łącz
zakreśl kółeczkiem

cost
count
work out
answer
check
General
same number/s
different number/s
missing number/s
number facts
number line, number track
number square
number cards

kosztować
(po)licz
skalkuluj, rozwiąż
odpowiedz
sprawdz
Ogólne
ta/e sama/e liczba/y
różna/e liczba/y
brakująca/e liczba/y
fakty liczbowe
oś liczbowa, oś liczbowa
kwadrat liczbowy
karty z liczbami

counters, cubes, blocks, rods
die, dice
dominoes
pegs, peg board

pionki, kostki, klocki, patyczki
kostka do gry, kostka do gry
domina
kołki, klamerki,tablica do
przypinania informacji

same way, different way
best way, another way
in order, in a different order

ten sam sposób, inny sposób
najlepszy sposób, jeszcze jeden
sposób
w kolejności, w innej kolejności

not
all, every, each

nie
wszystko, każdy, każdy

