
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/ 
 
Zwroty i słówka, które widzisz poniżej, pochodzą w 100% z mojego zeszytu ćwiczeń Enlinado 500 zwrotów II 
część. Wiem, że wielu z Was już korzysta z tego pakietu. W bardzo dużym uproszczeniu, jest to zeszyt ćwiczeń 
do 500 kolejnych BARDZO popularnych i codziennych fraz, które pomogą Ci opanować angielski. A jeśli 
jeszcze nie znasz moich kursów, sprawdź prezentacje.  
 

“Twój angielski to kwestia czasu. Ja muszę tylko utrzymać Twoją motywację” 
Darek z Enlinado 

 
1. Prezentacja Enlinado 500+ zwrotów część 1:  

https://enlinado.pl/enlinado-lekcja-probna/ 
 

2. Prezentacja Enlinado 500+ zwrotów część 2: 
https://enlinado.pl/enlinado-500-zwrotow-2-czesc-jednorazowa-propozycja/ 

 
 
A na dzisiejszym spotkaniu najpierw 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. 

 

Be safe and healthy in Winter 
1. Prepare yourself for the coldest winter ever 
 
Prepare your car for winter / the winter season 
Change your tires from summer to winter rubber 
Use a wintertime windshield washer fluid 
Before you leave your house, check forecast weather conditions 
 
Ćwiczenie, zadanie: give us some advice on how to survive the coldest winter ever  
 

2. Prepare your body for winter days (and nights) 
Tell me, is it a GOOD or BAD advice? 
 
ATTENTION: Jokes included* 
 
Take some vitamins and supplements 
Drink alcohol to keep warm 
Get used to cold temperatures (I got used to it) 
Learn how to eat soil 
Do some sports! For example jogging 
Avoid getting a cold! Wash your hands as much as you can 
 
 

3. Prepare your house for winter 
Stock food and store water in clean containers 
Prepare something for snow removal 
Check / examine your heaters 

https://enlinado.pl/kim-jest-darek-z-enlinado/
https://enlinado.pl/enlinado-lekcja-probna/
https://enlinado.pl/enlinado-500-zwrotow-2-czesc-jednorazowa-propozycja/


 
Ćwiczenie, zadanie: 
Imagine, it’s coming the Winter of the Century and you can buy only 5 additional tools to fight against the cold. 
 
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 :) 
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