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Everyday is a fun English Day! 

HABIT

słuchanka
nowe słówko
czytanka
zadanie gram.

zdanie na głos
piosenka

gra 
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Everyday is a fun English Day! 

HABIT

słuchanka
nowe słówko
czytanka
zadanie gram.

zdanie na głos
piosenka

gra 



słuchanka - wybierz coś czego możesz słuchać 15 minut dziennie
nowe słówko - naucz się dziennie 1 nowego słówka, może być z notatek, a może też być to słówko, które sam/a

wymyślisz, nazywaj przedmioty dookoła Ciebie i zapisz to, którego nie znasz :) 
czytanka-  przeczytaj raz dziennie coś w języku angielskim

zadanie gramatyczne - rozwiąż jakieś zadanie/ quiz z gramatyki :) Po quizy zapraszam Cię na instagram
@wallstreet_you_english - znajdziesz tam 3 quizy w tygodniu 

piosenka- słuchaj codziennie 1 piosenki tak długo aż nauczysz się jej na pamięć, a potem śpiewaj ją na głos
zdanie na głos - codziennie powiedz na głos1 zdanie w języku angielskim

gra- zagraj w grę, w której musisz używać języka angielskiego

Cześć lub dzień dobry, 
jeśli ten właśnie plik wpadł w Twoje ręce lub na Twój komputer oznacza to, że jesteś uczniem, rodzicem albo

nauczycielem. Miło mi gościć w rekąch każdego z Was. Powyższe karty mają pomóc Tobie, Twojemu dziecku lub
Twoim uczniom w śledzeniu swoich nawyków językowych poza murami szkoły. 

Pracę nad nawykami językowymi najlepiej zacząć od pielęgnacji 1 nawyku, natomiast jeśli czujesz, że możesz dać z
siebie więcej nie ma problemu żeby pracować nad wszystkimi nawykami, które dla Ciebie wypisałam, a nawet

dopisać własne. Ważne jest aby mieć tę kartkę na wyciągnięcie ręki i móc śledzić swój postęp zaraz po wykonanej
czynności.  

Rozwinę teraz moje skróty myślowe z tabelek i wyjaśnię o co chodzi w danym nawyku:
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Pozdrawiam Cię gorąco,
Angelika Skotnicka 


