Witaj
Z tej strony Darek z Enlinado :) Jeśli chcesz mnie lepiej poznać i dowiedzieć się z kim masz do czynienia,
sprawdź ten wpis: https://enlinado.pl/kim-jest-darek-z-enlinado/
Dziś konwencja RANDKI :)
Zwroty i słówka, które widzisz poniżej, zostaną dokładnie omówione na spotkaniu.
Ale najpierw a warm up with a picture for another week. Jeśli jeszcze nie wiesz czym są rozgrzewki obrazkowe, to
zaufaj mi - nawet jeśli będzie to dla Ciebie skok na głęboką wodę, to warto się przełamać i skoczyć.

1. I like your outfit, that skirt is amazing
I like your clothes, these shoes are awesome
This pants are nice, I love it
She said she likes my new hairstyle and she thinks it’s fashionable
Ćwiczenie: Skomplementuj Twojego partnera / partnerkę podając konkretne szczegóły

2. Would you like to join me for a coffee?
Next time join us guys!
Wanna join me for a drink?
I won't be able to join your company
They will join me for dinner
Ćwiczenie: Zasugeruj mi abym do Ciebie dołączył po “coś”.
Join me, we can train together

3. We’ve been dating for 3 months already
Dlaczego “we’ve been” a nie “we are dating”, albo “we date”?
Present perfect continuous* skutek czynności przeszłej ciągłej widoczny bądź odczuwalny w teraźniejszości
I’ve been waiting for you
I was waiting for you
I waited for you
We date for 3 months already
We’ve been working since last year and now we are tired
I am already a member of the group
She’s already my wife since last week

Have you ever been dating someone?
Ćwiczenie: Przewałkuj tę konstrukcję: PODMIOT + been + czasownik for + czas + dalsza część zdania
Np. I’ve been waiting for you to come along since I was born

A jeśli spodoba Ci się lekcja, to koniecznie polub, dodaj serducho, udostępnij :) Będzie mi bardzo miło, jeśli dasz
swoją rekomendację tutaj: https://www.facebook.com/pg/enlinado/reviews/?ref=page_internal
Dla Ciebie to chwilka, a dla mnie to super zapłata i motywacja, aby za tydzień zaskoczyć JESZCZE BARDZIEJ.
Polub też stronę, niebawem mam zamiar zorganizować zabawę - konkurs dla osób, które polubiły Fanpage
Enlinado.
Pozdrawiam
Darek :)

