
Opis wyglądu

Zacznijmy najpierw od budowy ciała (ciało – body). Osoba, która
opisujemy może być:

Slim – szczupły 

Thin – chudy 

Fat – gruby 

Plump – pulchny   (w końcu nie wypada na kogoś mówić gruby,
przecież można użyć słowa pulchny:-) )

Przykładowe zdanie będzie wyglądać następująco:

He is a slim person – on jest szczupłą osobą 

Możemy także opisać wzrost:

Tall – wysoki 

Short - niski 

Przejdźmy teraz do opisu twarzy. Opisując osobę często możemy
opisać włosy:

Blond – blond 

Dark – ciemne 

Ale włosy mogą być także:

Long – długie 

Short – krótkie 

Curly – kręcony 

Straight – proste 

Pony tail - kucyk 

Możemy opisać skórę:

Skin – skóra 

Pale – jasna 



Dark – ciemna 

Resztę kolorów już znamy. Nasze przykładowe zdanie będzie więc
wyglądało następująco:

He has got blond hair – on ma włosy blond 

Możemy również  opisać  kolor  oczu.  Kolory  już  znamy więc  nie
będziemy  ich  powtarzać.  Przykładowe  zdanie  będzie  więc
wyglądać:

He has got blue eyes – on ma niebieskie oczy 

Opisując twarz możemy także opisać sporo znaków szczególnych:

Beard – broda 

Mustache - wąsy 

Glasses - okulary 

Wrinkles – zmarszczki 

Freckles - piegi 

Przykładowe zdanie:

He has got a beard and glasses – on ma brodę i okulary 

Możemy także opisać wiek osoby.  Jeżeli  nie  znamy dokładnego
wieku to zawsze możemy zastosować następujące słownictwo:

Elderly – w podeszłym wieku 

Middle-aged – w średnim wieku 

Young – młody 

Teenager – nastolatek 

Kid – dziecko 

Przykładowe zdanie:

He is an elderly person – on jest osobą starszą 

Spróbujmy teraz opisać twarz tej osoby:



She has got long, straight and brown hair. She has got blue eyes.
She has got small mouth and small nose. She has got glasses. She
has got pale skin.

Oraz twarz tej osoby:

He has short hair. He has got green eyes. He has got small mouth
and small nose. He has got a beard. He has got brown skin.

Odmiana czasownika HAVE GOT (podręcznik str. 126)

Homework: 

1. Wklej do zeszytu 3 zdjęcia (obrazki) dowolnych osób i je opisz.  

2. W zeszycie narysuj drzewo genealogiczne swojej rodziny (FAMILY) str.10 podręcznik  


