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

What's your choice
I prefer .... because ....
I think I'd choose ... because ....
Out of these two I'd choos ....
because ....
I like .... the best because ....
I'd go for the first one / second
one because ....
both are ....
If I have to choose just one
(place), then I prefer ....
I wouldn't choose ........ because
None is perfect / good /
interesting
Neither of .... is good

1. motorbike vs bicycle
2. seaside vs mountains
3. train vs bus
4. village vs big city
5. dance / disco music vs
rock / metal music
6. phone conversation vs
text message
7. reading books vs watching
movies

Choose, chose, chosen
I chose coffee because I don't like tea
She chose me and now I am in her team
They chose the easiest way of making money
I have chosen this girl and she's my wife
She has chosen to stay here
I think we've chosen the best solution
chosen one*

Zapraszam Cię do podzielenia się opinią na temat
Enlinado
Zawalczmy o kubeczek.
guess who i'm thinking about?
Gra
Is the character real?
Is your character still allive?
Is your character a woman?
Is your character under 20?
Is your character from Poland?

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.

