Jan Oko, Polski metodą naturalną

Polski - Lekcja #2
Posłuchaj i przeczytaj

↑ Co to jest? To jest książka. Jaka to jest książka? To jest
otwarta książka.

← A to? To są książki. To są zamknięte
książki.

Otwarta książka. Zamknięta książka. Otwarte książki. Zamknięte książki.

Jedna otwarta książka. Dwie zamknięte książki. Trzy zamknięte książki.
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← To jest stół i dwa krzesła.

Na stole są książki. Na stole leżą książki. Gdzie są książki? Dwie
(2) książki są na stole. Gdzie jest książka? Jedna (1) książka leży
na stole. Dwie książki leżą na stole. Ile książek leży na stole?
Jedna? Dwie? Na stole leżą dwie książki. Czy książki są na
krześle? Nie, książki są na stole.

← To jest pokój. W pokoju jest łóżko, szafka,
lampa, obraz. Lampa jest na szafce. Gdzie jest
łóżko? Łóżko jest w pokoju. Gdzie jest lampa?
Lampa jest na szafce. Lampa stoi na szafce.
Obraz jest w pokoju. Gdzie jest obraz? Na
ścianie. Obraz jest na ścianie. Obraz wisi na
ścianie. A gdzie jest pokój? Pokój jest w domu.
Czy na szafce są książki? Nie, na szafce jest
lampa, nie książki.
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To jest dom. →
Gdzie jest dom? W Katowicach? W Warszawie? W Krakowie? Dom jest w
Katowicach. Jeden dom jest w Katowicach. Dwa domy są w Katowicach. Domy
są w Katowicach, w Krakowie i w Warszawie.

Gdzie jest mężczyzna? Mężczyzna jest w
łóżku. Gdzie jest kobieta? Kobieta jest w
łóżku. Gdzie jest dziecko? Dziecko jest w
łóżku. Gdzie jest pies? Pies też jest w
łóżku?
Czy pies jest na szafce? Nie, pies nie jest
na szafce. Pies jest w łóżku. Pies leży w
łóżku. Mężczyzna i kobieta są w łóżku.
Mężczyzna i kobieta leżą w łóżku.
Jeden (1) pies leży w łóżku. Dwa (2) psy
leżą w łóżku. Gdzie leżą psy? W łóżku.
Czy na łóżku leżą książki? Nie, książki są na stole, a w łóżku leży pies.
← Jan: Co to jest?
Natalia: To jest dom.
Jan: A co to jest?
Natalia: To jest książka.
Jan: Co to jest?
Natalia: To jest szkoła.
→ W szkole jest nauczyciel. W
szkole są dzieci. Kto jest w szkole? W szkole są dzieci i
nauczyciel. Czy dzieci są w domu? Nie, dzieci nie ma w
domu, dzieci są w szkole. Czy nauczyciel jest w domu?
Nie, nauczyciel też jest w szkole.
Kto jest w szkole? W szkole jest nauczyciel.
Kto jest w szkole? W szkole są dzieci.
Kto jest w szkole? W szkole jest nauczyciel i dzieci.
Kto jest w szkole? W szkole są dzieci i nauczyciel.
UWAGA! Kto jest w domu? W domu nie ma dzieci. W domu nie ma nauczyciela.
UWAGA! jest =/= nie ma
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← W szkole są dzieci. Szkoła jest w Kenii. Gdzie jest
Kenia? Kenia jest w Afryce. Kenia to kraj, Afryka to
kontynent. Europa to kontynent. Afryka, Europa i
Ameryka Południowa to kontynenty. Ameryka
Północna, Australia, Azja i Antarktyda to też
kontynenty. Afryka to kontynent, a Kenia to kraj.
Dzieci są w szkole. Szkoła jest w Kenii. Szkoły są w
Kenii i w Polsce, w Afryce i w Europie.

Jedna (1) szkoła jest w Kenii. Dwie (2) szkoły są w Kenii. W Kenii są szkoły. Szkoły są w mieście. Szkoły są w
Katowicach, w Londynie. Szkoły są w miastach.
Gdzie jest książka? Książka jest na stole. Gdzie jest stół? Stół jest w szkole. Gdzie jest szkoła? Szkoła jest w
Krakowie. Gdzie jest Kraków? Kraków jest w Polsce.
Gdzie są książki? Książki są na stołach. Gdzie są stoły? Stoły są w szkołach. Gdzie są szkoły? Szkoły są w
Katowicach. Gdzie są Katowice? Katowice są w Polsce.
Stół w szkole to ławka. Stoły w szkole to ławki. Ławki są w szkole. Na ławkach leżą książki. Dzieci są w szkole,
ławki są w szkole, nauczyciel jest w szkole. Dzieci w szkole to uczniowie. Jeden uczeń jest w szkole. Uczniowie są
w szkole. Jeden nauczyciel jest w szkole. Nauczyciele są w szkole.

W szkole jest klasa. Klasa to pokój w szkole. W szkole jest klasa. W szkole są klasy. W klasie są dzieci. Dzieci w
szkole to uczniowie. Uczniowie są w klasie. Nauczyciel jest w klasie. Nauczyciel jest przy tablicy. Nauczyciel stoi
przy tablicy. Dzieci siedzą w ławkach. Ławki stoją na podłodze. Tablica wisi na ścianie. Na stole leżą książki. Na
ławce leżą książki. Otwarte książki leżą na ławkach.
Czy w pokoju jest nauczyciel? W pokoju nie ma nauczyciela. Czy w pokoju są ławki? Nie, w pokoju nie ma ławek.
Nauczyciel i ławki są w klasie.
Czy łóżko jest w klasie? Nie, w klasie nie ma łóżka. Łóżko jest w pokoju. Gdzie jest tablica? Czy tablica jest w
pokoju? Nie, tablicy nie ma w pokoju. Tablica jest w klasie. Tablica jest na ścianie w klasie. Tablica wisi na ścianie w
klasie. Czy książki są na szafce w pokoju? Nie, książek nie ma na szafce w pokoju. Książki są w szkole, leżą otwarte
na ławkach. Otwarte książki leżą na ławkach w klasie.
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← Na kanapie siedzi mężczyzna. Czy na kanapie
siedzi też kobieta? Nie, na kanapie siedzi tylko
mężczyzna i… Co siedzi na kanapie? Czy pies siedzi na
kanapie? Nie, na kanapie siedzi kot.

Kobieta siedzi na krześle. →
Na stole leży laptop. Kobieta siedzi na krześle. Czy
kobieta siedzi na kanapie? Nie, kobieta nie siedzi na
kanapie. Czy kot leży na stole? Nie, kot leży na kanapie, a
na stole leży laptop. Czy kobieta stoi? Nie, kobieta nie
stoi, kobieta siedzi. Czy mężczyzna stoi? Nie, mężczyzna
też siedzi. Czy mężczyzna jest w szkole? Nie, mężczyzna jest w domu. Gdzie jest kanapa? W domu. A gdzie jest
mężczyzna? Na kanapie.
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