
Tygodniowe wyzwanie 

eTutora

Twoja motywacja do nauki jest wciąż na wakacjach? Ściągnij ją z powrotem! 

Podejmij 7-dniowe wyzwanie 
eTutora i zacznij jesień z energią! 

Ucz się każdego dnia przez tydzień i nabierz mocy 
do nauki języków. Wystarczy 15 minut dziennie.

 



Rozgrzewka

Rozkręcasz się

Powtórz serialowe słownictwo i ułóż zdanie 
z każdym z nich. Dzięki takiemu ćwiczeniu utrwalasz 

słówko i uczysz się używać go w kontekście, a przy 
tym ćwiczysz również gramatykę.

Kiedy siedzisz na kanapie w salonie, robisz kawę w kuchni albo… 
bierzesz kąpiel, rozejrzyj się i wypowiedz na głos (w języku obcym) 

nazwy sprzętów, które Cię otaczają. Nie znasz wszystkich? Sprawdź je 
słowniku Diki i dodaj do powtórek.

Przyjemności… na początek! Obejrzyj odcinek serialu z angielskimi 
lub niemieckimi napisami. Mamy kilka propozycji.

The Crown, Chernobyl, Broadchurch, Dark, Babylon Berlin

Dodaj do powtórek w eTutorze wszystkie ciekawe słowa i zwroty!

Wykonaj jedną lekcję na platformie eTutor. Jeśli pojawiły 
się w niej nowe słowa i wyrażenia - dodaj je do swojego 
powtórkowego zestawu. Nie tłumacz się tym, że nie 
masz czasu - zajmie Ci to tylko 15 minut!

DZIEŃ 1

Trzymaj tempo

Już prawie półmetek

DZIEŃ 3

Masz już sporo nowych słów w swoim powtórkowym zestawie. 
Powtórz je wszystkie i ułóż po jednym zdaniu z każdym z nich. 
Jeśli jest ich zbyt dużo - wybierz te, które najciężej zapamiętać. 
Pamiętaj, aby nie było ich mniej niż 10!

Coraz bliżej do mety

DZIEŃ 5

Zanim udasz się na zasłużony odpoczynek - wykonaj 
przewidziane na dziś powtórki. Później połóż się na 
kanapie, włącz muzykę i zrelaksuj się. 

Dobra robota!

DZIEŃ 7

Zagraj w Słowotok na platformie eTutor! Ułóż jak najwięcej 
słów, wykorzystując litery z wylosowanego przez system 

hasła. Możesz porównywać wyniki z innymi użytkownikami. 
Nowe słówka umieść w swoich powtórkach!

Zagraj w grę

 Przygotowaliśmy dla Ciebie

plan działania na
cały tydzień.

Ukończyłeś wyzwanie! Czujesz w sobie motywację do 
nauki języków? Dbaj o nią i podsycaj - gdziekolwiek 

jesteś i kiedy tylko masz ochotę.

Gratulacje!

DZIEŃ 2

DZIEŃ 4

DZIEŃ 6


