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„Planer do nauki angielskiego” ułatwi Ci zebranie w jednym
miejscu wszystkiego, co w języku najważniejsze. Dzięki
specjalnemu układowi rozdziałów i stron samodzielnie
zaplanujesz naukę, a wszystkie zagadnienia podzielisz według
najbardziej odpowiadających Ci kryteriów. Pozwoli Ci to
usystematyzować swoją wiedzę i zawsze mieć pod ręką to, co Ci
jest naprawdę potrzebne.
„Planer do nauki angielskiego” to doskonała propozycja
zarówno dla tych bardziej roztrzepanych, jak i tych z natury
uporządkowanych: tym pierwszym pomoże opanować ciągły
chaos, tym drugim – stworzy przestrzeń do rozplanowania nauki
właśnie tak, jak lubią.
W zeszycie znajdziesz m.in. miejsce do planowania nauki,
przestrzeń do zapisywania nowych wyrażeń i słówek, a także
specjalne strony, które można wykorzystać do stworzenia
własnych fiszek. Będziesz mógł się z nich uczyć w każdym miejscu
i czasie – wystarczy, że schowasz je do specjalnej koperty, którą
umieściliśmy na końcu książki.
Jeśli chcesz mieć pewność, że wykorzystasz możliwości tego
zeszytu w stu procentach, zapoznaj się z bardziej szczegółową
instrukcją.

NOTATKI

FISZKI

JEŚLI JUŻ OD DAWNA PLANOWAŁEŚ SIĘ
ZABRAĆ DO SYSTEMATYCZNEJ NAUKI
JĘZYKA ANGIELSKIEGO, TEN PLANER
TO STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ!
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PROSTE? PROSTE!

GRAMATYKA

Na samym początku znajdziesz miejsce, które pomoże Ci
efektywnie zaplanować naukę. Właśnie trafiłeś na przejście
graniczne między światem wymówek a krainą ciężkiej pracy:
to tutaj codziennie znajdziesz motywację, aby wziąć się w garść
i zmierzyć się ze swoimi postanowieniami. Trzymaj się planu,
a osiągniesz wszystkie postawione przed sobą cele.

WYMOWA

CZARNA LISTA

Zasady gry są proste: masz przed sobą notatnik, w którym możesz
zapisywać swoje dzienne/tygodniowe założenia i plany. Zauważ,
że nie zaznaczyliśmy w nim żadnej dokładnej daty. To oznacza, że
możesz zacząć naukę w dowolny poniedziałek dowolnego roku
i dowolnego miesiąca. Jeśli zaś jesteś wielbicielem noworocznych
postanowień, nic straconego: z planera możesz zacząć korzystać,
nawet jeśli sylwestra obchodzisz w ostatni weekend marca. Jeśli
nie uda Ci się zrealizować tygodniowego planu, mamy smutną
wiadomość: czeka Cię weekendowy karniaczek. Tak, tak, nasz
planer przewiduje również taką opcję
Aby ułatwić Ci zadanie, stworzyliśmy listę przykładowych ćwiczeń,
które możesz wpisać w każdą kolejną rubrykę:
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FISZKI

obejrzę jeden odcinek serialu po angielsku,
posłucham jakiegoś językowego podcastu, np. 6 Minute
English na BBC Learning English, i spiszę nowe słówka,
obejrzę jedną mowę TED i zrobię notatki z nowo
poznanymi zwrotami,
przerobię jeden rozdział z wybranej książki z serii
Angielski w tłumaczeniach (w kolejnych dniach możesz
wpisywać kolejne rozdziały),
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PLAN
NAUKI

Zaplanuj swój tydzień nauki. Obok miejsca z napisem Week 01
wstaw daty. Następnie rozpisz to, co masz zamiar zrobić każdego
dnia. Poniżej znajdziesz przykłady planowanych zadań. Jeżeli nie
uda Ci się ich wykonać, masz jeszcze weekend, żeby to nadrobić.

WPROWADZENIE
PLAN NAUKI

NOWE
SŁÓWKA

W tej części wpisuj ciekawe rzeczowniki (nazwy rzeczy,
miejsc, obiektów czy osób). Notuj tu wszystkie, które
są dla Ciebie nowe i które chcesz zapamiętać – zawsze
z tłumaczeniem.

NOUNS / rzeczowniki
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ENGLISH
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POLISH

keys

klucze

reason

przyczyna (+ przyimek for)
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Ta część przeznaczona jest do wpisywania
przymiotników, które określają cechy ludzi, zwierząt,
zjawisk, stanów i odpowiadają na pytania jaki? jaka?
jakie? Notuj tu wszystkie, które są dla Ciebie nowe
i które chcesz zapamiętać – zawsze z tłumaczeniem.
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ADJECTIVES / przymiotniki
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tall
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proud

dumny
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PHRASAL VERBS / czasowniki złożone

GRAMATYKA
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to come
to come up
to come down
to come into
to come across
to come up with
to come down to

przyjść
pojawić się (o problemie)
schodzić
wchodzić do, odziedziczyć
napotkać, natknąć się na
wpaść na (np. pomysł)
sprowadzać się do

A problem came up and I couldn’t go to the meeting.

When I was coming down the stairs to have dinner, I came across my
brother who told me that we had come into a big fortune. I came up
with a great idea on how to invest the money. You see, in the end, it all
comes down to money.
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Phrasal verbs są „uwielbiane” przez wszystkich adeptów
języka angielskiego, dlatego stworzyliśmy dla Ciebie
specjalne miejsce do zbierania wszystkich tych, które
napotkasz w nowych tekstach, filmach czy piosenkach.
Poniżej spróbuj stworzyć własne zdania lub historyjkę
ze spisanymi czasownikami – pomoże Ci to zapamiętać
je i zacząć używać ich w kontekście. Aby ułatwić sobie
zadanie, spisuj je według czasownika głównego.
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I’m here from 5 o’clock.

126

Jak każdy uczący się języka, na pewno masz swoje
achillesowe pięty: błędy, które ciągle popełniasz, słówka,
których nie możesz zapamiętać. Spisuj je tutaj wszystkie
i od czasu do czasu powtarzaj, tak aby zapamiętać
poprawne formy.
I have been here since 5 o’clock.

make a photo

take a photo

My hair are…

My hair is…

Jestem tutaj od godziny 5.

zrobić zdjęcie
Moje włosy są...

