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CZASOWNIKI RUCHU - IŚĆ

Ani droga do domu

Najpierw Ania wchodzi do sklepu po chleb. Potem wychodzi ze sklepu i 
podchodzi do ulicy. Zatrzymuje się. Nie jedzie żaden samochód, więc 
przechodzi przez ulicę. Na drodze rośnie drzewo. Ania obchodzi je i wchodzi 
na małą górkę. Następnie schodzi na dół. Odchodzi od górki i dochodzi do 
domu. Podchodzi pod drzwi domu i zatrzymuje się na chwilę, żeby  poszukać 
w torebce kluczy.

Najpierw Ania weszła do sklepu po chleb. Potem wyszła ze sklepu i podeszła 
do ulicy. Zatrzymała się. Nie jechał żaden samochód, więc przeszła przez 
ulicę. Na drodze rosło drzewo. Ania obeszła je i weszła na małą górkę. 
Następnie zeszła na dół. Odeszła od górki i doszła do domu. Podeszła pod 
drzwi domu i zatrzymała się na chwilę, żeby poszukać w torebce kluczy.

w(e)- wejść (do)

get in

PREFIKSY

wy- wyjść

get out

do- dojść

get to (reach)

prze- przejść

move across

ob(e)- obejść

move around

w(e)- wejść (na, po)

move up

s-; z(e)- zejść

move down

od(e)- odejść

move away from

Najpierw Ania wejdzie do sklepu po chleb. Potem wyjdzie ze sklepu i 
podejdzie do ulicy. Zatrzyma się. Nie będzie jechał żaden samochód, 
więc przejdzie przez ulicę. Na drodze będzie rosło drzewo. Ania obejdzie 
je i wejdzie na małą górkę. Następnie zejdzie na dół. Odejdzie od górki i 
dojdzie do domu. Podejdzie pod drzwi domu i zatrzyma się na chwilę, żeby 
poszukać w torebce kluczy.

pod(e)- podejść pod/do

to get “under”/ to and stop

- PRZYSZŁOŚĆ / FUTURE - 

- TERAŹNIEJSZOŚĆ / PRESENT - 

- PRZESZŁOŚĆ / PAST - 

Tomek musi ............................ do pracy. Po drodze planuje .......................... do urzędu, żeby załatwić kilka spraw. Biuro jest 
na piątym piętrze. Tomek musi ......................... po schodach na górę, ......................... przez korytarz i ........................... 
do pokoju nr 551. Następnie musi zapukać, ....................... do środka i poprosić urzędnika o formularz.  Potem musi 
............................ z biura, ...................................... z piątego piętra na dół, .......................... czekających w kolejce ludzi i 
............................... do okienka w recepcji po pieczątkę. 

- ĆWICZENIE - 


