WILL I EDEK
Nowymi przyjaciółmi Twojego
dziecka w nauce angielskich
czasów

to wynika? A co ważniejsze, czy można jakoś temu zaradzić?

Podczas poprzedniej lekcji rozmawialiśmy o tym, skąd bierze się problem z mówieniem
po angielsku na lekcjach angielskiego oraz zniechęcenie do nauki. Poznałeś też kilka
przykładów motywowania i pracy z dzieckiem, które mogą pomóc to przezwyciężyć.
Jeśli nie widziałeś tego video, koniecznie się z nim zapoznaj, zapraszam Cię do tego
serdecznie.
Dziś dowiesz się czegoś bardzo ciekawego i przydatnego. Jeśli opanujesz to, o czym
porozmawiamy, świat angielskiego będzie dla Ciebie otwarty – nie żartuję ☺

ZOBACZ JAKIE TO PROSTE!
Kiedy rozmawiamy o tym, co robimy, używamy takich słówek, jak: teraz - now, dzisiaj –
today, w tym momencie – in this moment. Na pewno wiesz, że te słowa służą do opisania
teraźniejszości. Jednak każdemu z nas zdarza się opowiadać o tym, co stało się w
przeszłości – wtedy używamy słów: przedtem – before oraz wczoraj – yesterday. Do
opisania przyszłości natomiast służą nam słowa takie, jak: później – later i jutro –
tomorrow. Są to słowa, których użycie wskazuje, o jakim czasie mówimy – teraźniejszym,
przeszłym czy przyszłym ☺
A teraz spróbujmy ułożyć pełne zdania. Wyobraź sobie, że w różnych czasach chcesz
powiedzieć, że w coś grasz. Po polsku powiesz gram (teraz), grałem (kiedyś, w
przeszłości), będę grał (w przyszłości). A jak powiemy to po angielsku?
Pewnie się zdziwisz, ale w języku angielskim zaznaczenie, w którym czasie mówię jest
bardzo proste!
Jeśli chcesz powiedzieć „ja gram”, to wystarczy powiedzieć „I play”. A teraz popatrz, jak
łatwo jest powiedzieć to w czasie przeszłym – do słowa „play”, czyli do czasownika
wystarczy dodać Edka. Jest takie męskie imię Eddie, Edward, którego zdrobnienie brzmi
Ed. I właśnie takiego Edka dodajemy do słowa „play”, czyli powstaje „I played”, co oznacza
grałem. I to wszystko.
Spróbujmy teraz z innym słowem, które na pewno również znasz „I need” – „potrzebuję”.
To jak powiesz „ja potrzebowałem”? Dobrze myślisz – wystarczy dodać Edka - „I needed”
☺
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A co, gdy chcesz powiedzieć o przyszłości? Jak ze zdania „ja gram” (I play), zrobić zdanie
„ja będę grał”? I tu znowu mam dla Ciebie niespodziankę! Do czasownika również
wystarczy dodać imię. A jest to imię Will, jak słynny aktor Will Smith ☺ No to teraz
spróbujmy ułożyć zdanie w czasie przyszłym. Ponieważ mówimy o przyszłości, czyli
o tym, co przed nami, Willego dodamy przed czasownikiem, czyli „I will play”. I już!
To jak powiesz „Pomogę mojej mamie”? To już teraz proste, prawda? „I will help my mom”.
Od dzisiaj możesz opowiedzieć, co się u Ciebie ciekawego wydarzyło lub wydarzy ☺
Ciekawe, czy zrozumiesz to, co teraz powiem:
- I cook dinner today.
- I cooked dinner yesterday.
- I will cook dinner tomorrow.
Może jeszcze jeden przykład:
- I start my lessons at 8 today.
- I started my lessons at 8 yesterday.
- I will start my lessons at 8 tomorrow.
W czasie następnych lekcji wyjaśnię Ci, że są takie czasowniki, które w czasie przeszłym
przybiorą inną formę, więc nie będziemy do nich dodawać Edka – są to czasowniki
nieregularne. Przykładem takiego czasownika, który jak sądzę już znasz, jest czasownik
„być”. „Jestem”, to po angielsku „I am”, jednak, jeśli chcesz powiedzieć „byłem”, powiesz
„I was”. Nie dodaliśmy Edka, chociaż mówimy o przeszłości. Nie przejmuj się tym jednak
teraz.
Zapamiętaj proszę, że kiedy dodasz Edka, każdy zrozumie, że mówisz o tym, co było,
czyli o przeszłości. Jeśli natomiast dodasz Willego, będzie wiadomo, że mowa jest
o przyszłości ☺
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To na koniec jeszcze kilka przykładów:
- I like you (lubię Cię).
- I liked you (lubiłem Cię).
- I will like you (polubię Cię).
Jestem przekonana, że zrozumiesz teraz dwa zdania z czasownikiem „work” (pracować),
który już pewnie znasz.
- My father worked yesterday.
Dodaliśmy Edka, więc już wiesz, że mówimy o przeszłości.
- My sister will work tomorrow.
Rozumiesz, prawda? Moja siostra będzie jutro pracowała.
Na dziś już wystarczy. Teraz bez problemu powiesz jutro „I watched a video lessons with
Viki yesterday.” A teraz w ramach ćwiczeń porozmawiaj z najbliższymi o tym, co było
wczoraj lub będzie jutro. Będzie to dużo łatwiejsze, a wszystko dlatego, że poznałeś
nowych kumpli – Eda i Willego! ☺
Mam jeszcze pytanie: czy jest coś, co po obejrzeniu tych materiałów jest dla ciebie
niejasne? A może masz jakieś inne wątpliwości czy pytania, dotyczące nauki
angielskiego? Zostaw koniecznie swoją odpowiedź w komentarzu. Nasz zespół wybierze
10 najczęściej występujących pytań i odpowiemy na nie na żywo, podczas bezpłatnej
konferencji online. Pamiętaj więc, żeby się zapisać i wziąć w niej udział ;)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE!
Mam jeszcze pytanie: czy jest coś, co po obejrzeniu tych materiałów jest dla ciebie
niejasne? A może masz jakieś inne wątpliwości czy pytania, dotyczące nauki
angielskiego? Zostaw koniecznie swoją odpowiedź w komentarzu. Nasz zespół wybierze
10 najczęściej występujących pytań i odpowiemy na nie na żywo, podczas bezpłatnej
konferencji online. Pamiętaj więc, żeby się zapisać i wziąć w niej udział ;)

KLIKNIJ TUTAJ I ZAPISZ SIĘ NA
BEZPŁATNE SZKOLENIE ONLINE
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