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/AJWGOT/ I’ve got – ja mam 

/AJ HEWYNT GOT/I haven’t got – ja nie mam 

/HEW AJ GOT/? Have I got? – Czy ja mam? 

/JUWGOT/ You’ve got – Ty masz  

/ JU HEWYNT GOT/You haven’t got – Ty nie 

masz  

/HEW JU GOT/?Have you got? – Czy Ty masz? 

/HIZGOT/ He’s got – on ma 

/HI HEZYNT GOT/ He hasn’t got – on nie ma 

/HES HI GOT/ ?Has he got? – czy on ma? 

/SZIZGOT/ She’s got – ona ma 

/SZI HEZYNT GOT/ She hasn’t got – ona nie 

ma  

/HEZ SZI GOT/? Has she got – czy ona ma? 

/BLOND/ Blond – blond  

/BLOND HE/ Blond hair - włosy blond  

/DARK/ Dark – ciemne, ciemny, ciemna 

/DARK HE/ Dark hair – ciemne włosy 

/BODI/ Body – ciało 

/FEIS/ Face - twarz 

/IRZ/ Ears – uszy  

/AIZ/ Eyes – oczy  

/GLASYZ/ Glasses – okulary 

/TIF/ Teeth – zęby 

/CZYN/ Chin – podbródek 

/LON/ Long – długi 

/SZORT/ Short – krótki 

/BYG/ Big – duży 

/SMOL/ Small – mały 

/LEG/ Leg – noga 

/LEGZ/ Legs – nogi 

/NEK/ Neck – szyja 

/TEIL/ Tail – ogon 

/LON TAIL/ Long tail – długi ogon 

/SZORT LEGZ/ Short legs – krótkie nogi 

/ŁAIT TIF/ White teeth – białe zęby 

/FYNGEZ/ Fingers – palce u rąk 

/TOUZ/ Toes – palce u nóg 

/HEPI/ Happy – wesoły  

/SAD/ Sad – smutny 

/STRON/ Strong – silny, silna 

/LON DARK HE/ Long dark hair – długie 

ciemne włosy 

/A:M/ Arm – ramię 

/HEND/ Hand – dłoo 

/ŁOSZ JO: FEJS/ Wash your face – myd twarz 

/ŁOSZ JO: HENDZ/Wash your hands – myd 

dłonie 

/BRASZ JO: HE/ Brush your hair – czesad 

włosy  

/BRASZ JO: TIF/ Brush your teeth – 

szczotkowad zęby 

 
 : oznacza długi dźwięk  

Np. w słowie arm przedłużamy wymowę 

dźwięku “a” 


