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Zachowanie:
Nie tup tak mocno! - Don't stamp you feet so hard!
Nie hałasuj tak! - Don't make such a noise!/Stop making such a noise!
Przestań jęczeć! - Stop whining!
Nie dłub w nosie. - Don't pick your nose.
Uważaj! - Watch out!/Look out!
Zachowuj się! - Behave yourself!
Uważaj! Wpadniesz do wody! - Watch out! You may fall in the water!
Zejdź z tego - Walk down
Przestać się wygłupiać! - Stop fooling around!
Posuń się - Move over
Możesz się potknąć o te zabawki - You may trip over the toys
Nie przewróć się o te zabawki - Don't fall over the toys!
Uważaj, żebyś nie spadł/przewrócił się - Watch not to fall.
Rozrzmurz się! - Cheer up!
I co z tego? - So what?
Ścisz muzykę! - Turn the music down!
Zmniejsz głośność - Turn the volume down.
Mów ciszej - Keep your voice down/Talk softly
Bądź cicho - Be quiet/Keep quiet
Pomogę ci! - Let mi help you/I will help you!
Zdmuchnij świeczkę! - Blow out the candle!
Bądź grzeczna - Be good
Zrób to porządnie, proszę - Do it well please.
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Wygląd;
Ta koszulka jest już zniszczona/zużyta - This t-shirt is wore out/used up.
Poprawię ci włosy - I will fix your hair.
Uczesać cię? - Do you want me to do your hair/brush your hair?
Chcesz mieć związane włosy? - Do you want (to have) your hair up/ tied up?
Chcesz kitka/kucyka czy warkoczyki? - Do you want a ponytail or plaits?
Zróbmy warkoczyki - Let's do plaits
Postaraj się nie pobrudzić. - Try not to mess (on) your clothes.
Ubierz się - Get dressed!
Włóż tą koszulkę - Put the t-shirt on/Put on the t-shirt
Zdejmij buty - Take off your sheos
Ta plama nie chce zejść - The stain won't come out

Jedzenie:
Oprzyj się - Sit back/Lean back
Nachyl się nad talerzem - Lean over your plate
Czemu dziubiesz jedzenie? Jedz normalnie. - Why are you picking at your meal?
Eat normally please.
Najadłaś się? - Are you full?
Dziękuję, na zdrowie - Thank you, you welcome.
Poczęstuj się/nałóż sobie - Help yourself
Smacznego! - Enjoy your meal!
Nie garb się/siądź prosto - Sit straight
Podciągnij rękawy - Pull up your sleeves!
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Pokój:
Odsłoń rolety/zasłoń rolety - Open the blinds/close the blinds (draw up/roll down)
Zapal światło - Switch on the light/turn on the light
Zgaś światło - Switch off the light/turn off the light
Mama ci poczyta - Mummy will read to you.
Czas do łóżka! - Bedtime!/ Time for bed!
Umyj zęby - Brush you teeth
Posprzątaj pokój - Tidy you room, please (gdy chodzi o poukładanie rzeczy)
Posprzątaj to - Clean it up (gdy coś się np. rozlało)
Nie wsuwaj książki pod poduszkę - Don't slip the book under the pillow
W dawnych czas/dawno temu - In the olden days..
Chcesz poukładać puzzle? - Do you want to do a puzzle?
Wolisz kredki czy mazaki? - Do you prefer crayons or markers?
Zatkaj długopis bo się coś pobrudzi - Put the lid on so nothing would go dirty
Przejedź się na hulejnodze - Ride a scooter
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Inne:
Zejdź z rowera i prowadź - Come off the bike and push it
Puszczać latawiec - fly a kite
Batonik - chocolate bar/ fruit bar/grain bar
Całus/Przytulasek dla mamy - A kiss/hug for mummy
Daj mamie buziaka/przytul - Give mummy a kiss/hug
Dobranoc - good night
Słodkich snów - sweet dreams/ sleep well
Musiało ci się wydawać - You have a vivid imagination
Muszę wyskoczyć do warzywniaka - I must pop out to the grocery
Wejdźmy na chwilę! - Let's pop in for a while!
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