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Angielski w rytmie piosenek! 
 

Od dawien dawna – czyli nawet od czasów Illiady – wiadomo, że ludzie 

raczej nie posiadali umiejętności zapisywania informacji, a przecież do 

czasów dzisiejszych przetrwały utwory, które początkowo miały formę 

pieśni przekazywanych ustnie z pokolenia na pokolenie. Ci, którzy to 

robili pamiętali długie fragmenty właśnie dzięki melodii i rytmom. My 

oczywiście nie zachęcamy do uczenia się całych poematów na 

pamięć, ale radzimy wypróbować technikę uczenia się słówek i 

zwrotów z piosenek! 

 

JAK SIĘ UCZYĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z PIOSENEK? 

 

W naszym słynnym już kursie dla początkujących SIXPACK English 

zachęcamy was do słuchania piosenek. Dzisiaj pokarzemy raz jeszcze 

jak dobra jest to technika uczenia się, a przy tym nie tylko przyjemna, 

ale dzięki muzyce i rymom przynosząca szybkie rezultaty. 

 

Oto nasz pierwszy przykład: znana piosenka zespołu THE CLASH, która 

rozpoczyna następująco:  

 

Darling you gotta let me know 

Should I stay or should I go? 
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W jaki sposób możemy to wykorzystać do nauki języka? Pierwsza rzecz 

– ściągamy sobie tekst wpisując do wyszukiwarki „The Cash – Should I 

stay – Lyrics” – czyli „Słowa”. Możemy także wykorzystać np. polski 

serwer „Tekstowo”. 

 

Mamy zatem już początek i czas przejść na You Tube, gdzie wpisujemy 

to samo, ale po to żeby posłuchać przynajmniej pierwszej zwrotki – 

najlepiej kilka razy. A potem zaczynamy uprawiać „shadowing” czyli 

niezależnie od tego ile zrozumieliśmy - kilka razy mechanicznie sobie 

to powtarzamy podśpiewując. (nieśmiali mogą zamknąć okna, żeby 

nikt nie podsłuchał) 

 

Teraz już czas na  pełniejsza analizę. Zacznijmy od drugiej linijki: 

 

 

Should I stay or should I go? 

 

Z naszych materiałów dowiadujecie się że: 

Czasownika SHOULD używamy, kiedy chcemy powiedzieć, że ktoś ma 

coś zrobić, lub powinien coś zrobić. A zatem chcąc dać komuś dobrą 

radę powiemy: 

You should stop smoking.  

Powinieneś przestać palić. 

 

Czasownik SHOULD przyda nam się również, kiedy chcemy zapytać co 

my powinniśmy zrobić: 

What should I do? 
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Co powinnam zrobić? 

Should I call you?  

Czy powinnam zadzwonić do ciebie? 

 

Kiedy natomiast chcemy powiedzieć, że ktoś nie powinien robić 

czegoś użyjemy zaprzeczenia SHOULDN'T: 

You shouldn't drink alcohol.  

Nie powinieneś pić alkoholu. 

You shouldn’t drive so fast. 

Nie powinieneś jeździć tak szybko. 

ZDANIA TWIERDZĄCE 

I should go to the dentist.  

Powinnam pójść do dentysty. 

You should study English.  

Powinieneś uczyć się angielskiego. 

He should find a job.  

On powinien znaleźć pracę. 

ZDANIA PRZECZĄCE 

I shouldn't go there.  

Nie powinienem iść tam. 

You shouldn't work so hard.  

Nie powinieneś pracować tak ciężko. 

PYTANIA 

Should I make coffee?  

Czy powinnam zrobić kawę? 

Should you go now?  

Czy ty powinieneś teraz iść? 
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A zatem poznaliśmy niesamowicie użyteczny czasownik SHOULD, 

który jak wydać na przykładach  przydaje się w wielu sytuacjach. 

 

Powtarzamy raz jeszcze: 

SHOULD I? – Czy powinnam? 

SHOULD I? –  Czy powinienem? Albo: 

SHOULD I? – Czy mam? 
 

Should I stay Czy mam zostać? stay zostać # stay  

Should I go Czy mam iść? go iść # go 

Should I sapek Czy mam mówić? speak mówić # speak 

Should I listen Czy mam słuchać? listen słuchać # listen 

Should I work Czy mam pracować? work pracować # work 

Should I rest Czy mam odpoczywać? rest odpoczywać # rest 

Should I sit Czy mam usiąść? sit usiąść # sit 

Should I stand Czy mam stać? stand stać # stand 

Should I start Czy mam zacząć? start zacząć # start 

Should I stop Czy mam skończyć? stop skończyć # stop 
 

 

„OR” = ALBO; LUB; CZY 

 

A teraz czas na pierwsza linijkę z naszej piosenki: 

 

Darling you gotta let me know 

 
Tu uczymy się przynajmniej dwóch niesamowicie użytecznych 

struktur: 

 

LET ME … 
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GOTTA …. 

Trochę wiedzy słownikowej: 

(allow) to let sb do sth pozwolić komuś coś robić or na zrobienie czegoś, 

dać komuś coś zrobić; she lets them do what they like pozwala im 

robić, co się im podoba, pozwala im na wszystko; she wanted to leave 

but they didn’t let her chciała wyjść, ale jej nie pozwolili or dali; her 

pride won’t let her admit she made a mistake duma nie pozwala jej 

przyznać się do błędu; you shouldn’t let her talk to you like that nie 

powinieneś pozwalać, żeby się do ciebie tak odzywała; let me go first 

pozwól, że pójdę przodem or pierwszy 

 

 

Ale najbardziej LET przydaje się nam w formie LET’S: 

 

Wyrażenia LET’S używamy, kiedy chcemy zaproponować komuś, aby 

wspólnie z nami coś zrobił. Możemy na przykład zaproponować grę w 

tenisa, lub pójście na basen: 

Let's play tennis.  

Zagrajmy w tenisa. 

Let's go swimming.  

Chodźmy popływać. 

Let's do it.  

Zróbmy to. 

Let's dance.  

Zatańczmy. 

Let's eat something.  

Zjedzmy coś. 

Let's go to Paris.  
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Pojedźmy do Paryża. 

 

Jeżeli natomiast chcemy zaproponować nierobienie czegoś, powiemy 

let's not, a następnie użyjemy wybranego czasownika: 

Let's not play tennis.  

Nie grajmy w tenisa. 

Let's not go swimming.  

Nie idźmy pływać. 

Let's not do it.  

Nie róbmy tego. 

Let's not talk about it.  

Nie mówmy o tym. 

Let's not argue.  

Nie kłóćmy się. 

Shall we go to the cinema?  Yes, let’s. 

Czy pójdziemy do kina?  Tak, chodźmy. 

Let’s see! 

Zobaczmy! 

 

Ile już mamy wiedzy, a to dopiero jedna konstrukcja z pierwszej linijki! 

 



JUŻ DZIŚ ZAPISZ SIĘ NA
BEZPŁATNE SZKOLENIE ONLINE
To będzie DUŻE WYDARZENIE w świecie nauczania języka angielskiego.  

Przygotowałem dla Ciebie kilka niespodzianek, prezentów i masę praktycznej 
wiedzy, dzięki której zapomnisz co to obawa i wstyd przed mówieniem! Poznasz 
również innowacyjne, genialne w swojej prostocie metody nauki, które nie były 
jeszcze prezentowane publicznie! 

Na szkoleniu swoją premierę będzie miała PIRAMIDA GDYBANIA - rewolucja 
na skalę światową w temacie nauczania zdań warunkowych. Dzięki tak 
przejrzystemu wytłumaczeniu zdania warunkowe przestaną być dla Ciebie 
problemem.

Szkolenie online odbędzie się 10 października 2018 r. o godzinie 20:00 czasu 
polskiego, ale nawet jeżeli nie pasuje Ci ten termin, to i tak się zapisz - będziemy 
wtedy mogli powiadomić Cię, jeśli zaplanujemy jego powtórkę.

https://questfe.pl/szkolenie3/

