
Kurs j.angielskiego dla mamy i dziecka  

opracowany w oparciu o program MEN.

„MÓJ DOM”

MODUŁ VII  „MY HOUSE”



Drogi Rodzicu, 

OTO NASZA PREZENTACJA 

W tej części poradnika poznasz,  

angielskie słówka  

z zakresu tematycznego  

„MY HOUSE”  

czyli: „MÓJ DOM” 



Moduł „MY HOUSE” ćwiczy również słówka opisujące różne czynności,   

przyimki miejsca: in, on, under, over, next to”, czasowniki: can, be, there is/

there are i inne wybrane słówka. Nasza Instrukcja Dla Rodzica wyjaśnia i 

tłumaczy je wszystkie.

Całe zdania ładnie osadzą nam dane słowo w sytuacji z życia, 

 a dziecko będzie mogło w łatwy utożsamić się z nim.

Do przećwiczenia mamy kilka bardzo typowych sytuacji, w kontekście  

edukacyjnym bardzo często pojawiających się, z których możemy  

przerobić wszystkie, bądź tylko te ulubione.  

MY HOUSE - MÓJ DOM 



MY HOUSE
MÓJ DOM



ROOMS  
IN MY HOUSE

our dining roomour bathroom our kitchen

our living-room my bedroom my brother’s  
bedroom

POMIESZCZENIA  
W MOIM DOMU



This is our living room
To jest nasz salon

Tu są:There are:

fotel

an armchair

szafka

sofa

ławadywan

a sofa,

a carpet a coffee table

a cabinet



ON NA
There is a blanket   
on the armchair.
Na fotelu jest koc.

There are cushions  
on the sofa.

Na sofie są poduszki.



This is  our kitchen
To jest nasza kuchnia

Tu są:There are:

lodówka
zlewozmywak

szafki

kuchenka

a sink,
a fridge

a cooker,

cupboards 

and many kitchen things

i dużo kuchennych rzeczy



a pan,
a kettle 

ladles

mikrofalówka

a microwave

blender

a blender

talerze

plates

kubki

cups

Tu są:
There are:

czajnik

garnek
chochelki



NEXT TO OBOK
The fridge is  
next to the sink.

Lodówka jest  
obok zlewu.

The kettle is  
next to the pan.

Czajnik jest  
obok garnka.



This is our dining room
To jest nasza jadalnia

a big table,

six chairs,

a carpet,

big windows

two lamps,

duże okna

dwie lampy
sześć krzeseł

dywan

duży stół

Tu są:
There are:



IN FRONT PRZED
The plant is in front of the lamp.

Roślina jest przed lampą.
The table is in front 

of the window.
Stół jest przed oknem.



This is our bathroom
To jest nasza łazienka

a bath

a washbasin

a rug

a mirror

shower curtain a shelf
a towel

zasłona prysznicowa

umywalka

wanna

lusterko

dywanik

półka
ręcznik

Tu są:
There are:



UNDER POD
The towel is  
under the shelf.

Ręcznik jest  
pod półką.

The washbasin is 
under the mirror.

Umywalka jest  
pod lustrem.



This is my brother’s room
To jest pokój mojego brata

plakat

półka

biurko

szafa

krzesło

a desk

a poster

a chair,

a wardrobea shelf

komputer

a computer

Tu są:
There are:



OVER NAD
The poster 
is over the shelf.

Plakat jest nad półką.

The shelf is  
over the desk.

Półka jest 
nad biurkiem.



This is my room
To jest mój pokój

my toys

a clock

a cabinet

a backpack

a bed a bookcase

a rug

zegar

łóżko

moje zabawki

plecak

szafka
szafka na książki

dywanik

Tu są:
There are:



IN W

There are many 
toys in my room.

W moim pokoju 
jest dużo zabawek.

The bunny is in my bed.

Króliczek jest w 
moim łóżku.
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