Gdzie chciałbyś mieszkać?
Polish with John #3
Cześć! Witajcie w trzecim podcaście “Polish with John”. Jest to
program

dla

uczących

się polskiego. Dzisiaj opowiem Wam jakie

mieszkanie chciałbym mieć. Poćwiczymy słowa związane z mieszkaniem i
czasownik chciałbym. Na blogu znajdziecie dodatkowe ćwiczenia. Link
znajduje się w opisie odcinka. Zaczynamy!
Chciałbym mieć duże mieszkanie albo duży dom. Mam dużo książek,
ale nie mam dużo miejsca. Obecnie mieszkam w dużym mieszkaniu, ale
wynajmuję tylko jeden pokój. Razem ze mną mieszkają tutaj cztery osoby moi współlokatorzy. Każdy ma swój pokój. Mamy też kuchnię i dwie
łazienki. To nie jest moje mieszkanie. Ja tylko wynajmuję pokój, czyli płacę
co miesiąc i mogę tutaj mieszkać. W moim pokoju jest dziewięć regałów z
książkami, biurko, łóżko i szafa. Mam też kanapę i fotel. Na biurku mam
komputer. W moim pokoju są właściwie trzy pokoje - sypialnia, pokój
gościnny i gabinet, czyli pokój do pracy.
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Chciałbym mieć swój dom albo swoje mieszkanie. Duże! Chciałbym
mieć jeden pokój na książki - moją bibliotekę. Nie… chciałbym mieć dwa
pokoje na książki. Chciałbym mieć dużo regałów na książki i bardzo duże,
stare biurko. Poza tym sypialnię i duże łóżko, pokój gościnny, kuchnię i
łazienkę. W pokoju gościnnym chciałbym mieć duży stół. Lubię grać w gry
planszowe, więc duży stół to dobry pomysł. W łazience wystarczy mi
prysznic, nie potrzebuję wanny. Chciałbym mieć też ogród. Właściwie, to
mój pies chciałby mieć ogród. On bardzo lubi biegać i bawić się na
dworze.
Chciałbym mieszkać w mieście, ale nie w centrum. Lubię spokój, bo
wtedy mogę czytać i pracować.
Myślę, że inne osoby, z którymi mieszkam, też chciałyby mieć swoje
mieszkania albo domy. Niestety na razie nie mamy pieniędzy, więc tylko
chcielibyśmy mieszkać gdzie indziej, a mieszkamy na razie tam, gdzie
mieszkamy.
A ty? Jaki chciałbyś mieć dom? Gdzie chciałbyś mieszkać?
Dziękuję bardzo za wysłuchanie podcastu. Jeżeli chcesz lepiej
poznać słowa, które pojawiły się w tym odcinku zapraszam na mojego
bloga ioannesoculus.com (link znajdziesz w opisie odcinka). Jest tam zapis
całego odcinka oraz dodatkowe ćwiczenia. Zapraszam w następny

poniedziałek na kolejny odcinek podcastu dla uczących się polskiego
“Polish with John”.
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