Witaj na moim Live na FB - 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/ <--AKTUJ DZISIEJSZE SPOTKANIE POWAŻNIE, ALE NIE ZBYT

Potraktuj dzisiejsze spotkanie poważnie, ale nie "zbyt poważnie".
Pokażę Ci kilka sprawdzonych technik nauki angielskiego, które będą dla
Ciebie przyjemnością, a nie koniecznością.

DESCRIBE THE PICTURE

I can see animals / pets
Some people are petting dogs and cats
The dog looks happy
The cat on the right looks angry / sad / grumpy
The black cat in the bottom left corner seems to be aggressive
I have a dog too. My dog is similar to this one on the left
Unfortunately I am allergic to cats. I'd love to have one but I can't
I had a dog once but he was very old and 3 years ago he passed
away. He was 15, can you imagine?! Comparing to human it's like
105 years.

Do you prefer (to) … or … (ing)
Do you prefer dogs or cats?
Do you prefer to walk or run/ride a bicycle
Do you prefer walking or running?
I'd prefer swimming (rather) than running
I’d prefer to stay / staying at home (wolę zostać, wolę zostanie w
domu)
Which one do you prefer?
I'd prefer not to waste my time
Ing - nawyk (habit)
To + czasownik bez ING - dziś, teraz, w tej sytuacji
Exercise: Do you prefer reading or watching YT videos
--------------------------------------------------------------------------------------------Zapraszam Cię na 5 minutową prezentację mojego kursu, a
później konkurs.

Zawalczmy o kubeczek.
Pytanie konkursowe to:
Is coffee healthy or not? And why?

Podobało Ci się spotkanie?
Polub stronę
Dodaj opinię
Jeśli wpadasz na moje poniedziałkowe
spotkania, korzystasz z moich kursów, lubisz je, to podziel się swoją
opinią.
Dla Ciebie to 2 minuty, a dla mnie BEZCENNA rzecz :)

Było super
Uczysz się angielskiego na poważnie?
Zobacz mój kurs ze zwrotami
Enlinado 500 zwrotów:
- 500 praktycznych zwrotów angielskich
- nagrania audio z wymową
od native speakerów
- zeszyt ćwiczeń + notatki tekstowe
- bonusy video (Good Job, kurs wakacyjny)

Pokaż
prezentację
Musisz nauczyć się gramatyki?
Nie rozumiesz tych wszystkich zawiłości gramatycznych? Dlaczego
raz jest “a”, dlaczego czasem nie ma nic przed rzeczownikami. Jeśli
chcesz mimo wszystko opanować gramatykę, to sprawdź mój kurs
Enlinado Grammar Pack. Pokażę Ci, jak opanować 20%
gramatyki, aby brzmieć poprawnie w 80% sytuacji.

