
Wciągnij się w naukę
z wyzwaniem Olive Green!

Ucz się każdego dnia przez tydzień i nabierz mocy
do nauki języków. Wystarczy 20 minut dziennie.

#SuperChallenge

Przed Tobą tydzień nauki, rozrywki i… oglądania wciąga-
jącego filmu! Przygotowaliśmy dla Ciebie kalendarz ze 
specjalną checklistą, który pomoże Ci utrzymać moty-

wację i wytrwać w systematyczności. Startujemy!
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Dzień 1

Dzień 2

Dzień 4

Dzień 3

Rozeznaj się w strukturze kursu. Obejrzyj pierwszą scenę. Upewnij się, że 
zaczynasz od odpowiedniego poziomu zaawansowania (możesz rozwią-
zać test poziomujący). Po zapoznaniu się ze sceną przejdź do sekcji UCZ 
SIĘ i zacznij rozwiązywać ćwiczenia. Do sceny możesz wrócić w dowolnym 
momencie.

Wyzwanie dodatkowe:
Obejrzyj wybraną scenę kilka razy. Sprawdź różne rozwidlenia akcji - jak 
wpływają na fabułę i bohaterów? 

Jesteś już prawie w połowie drogi! Pamiętaj o systematycznym przerabia-
niu powtórek - jeśli nagromadzi się ich za dużo, będzie Ci trudniej się z nich 
„odkopać”. 

Wyzwanie dodatkowe:
Odkryj kompendium gramatyczne. Przy ćwiczeniach gramatycznych poja-
wia się ikona żarówki. Jeśli w nią klikniesz, zobaczysz kompendium grama-
tyczne zawierające zagadnienie, które właśnie przerabiasz.

Jeśli tego potrzebujesz, odtwórz jeszcze raz scenę z poprzedniego dnia. 
Pamiętaj o sekcji UCZ SIĘ! Dzisiaj czekają na Ciebie również powtórki 

w sekcji POWTÓRZ. Pamiętaj, by nie zaniedbywać tej sekcji i zaglądać do 
niej codziennie!

Wyzwanie dodatkowe:
Spróbuj obejrzeć wybraną scenę z napisami polskimi, następnie angielski-

mi, a na koniec bez napisów. Jak dużo udało Ci się zrozumieć z dialogów 
w ostatnim kroku?

W którym momencie Olive Green jesteś? Pamiętaj, że najskuteczniejsza 
nauka to taka dostosowana do Twojego tempa i możliwości - nie musisz 

pędzić z materiałem! Jak zwykle, zachęcamy do odwiedzenia sekcji 
POWTÓRZ ;) - to właśnie ona przesądza o tym, jak trwale zapamiętasz 

nauczone słówka i zwroty!

Wyzwanie dodatkowe:
Obejrzyj scenę, a następnie wycisz dźwięk. Spróbuj odczytywać napisy, 
wcielając się w bohaterów. Scenę możesz odegrać z drugą osobą lub 

w grupie! W sekcji UCZ SIĘ znajdziesz także interaktywne dialogi 
powiązane z filmem.
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Dzień 5

Dzień 6

Dzień 7

Idzie Ci świetnie! Mamy nadzieję, że udało Ci się wdrożyć w rytm nauki 
z Olive. Dzisiejsze wyzwanie możesz także wykorzystać przy oglądaniu 
innych filmów czy seriali!

Wyzwanie dodatkowe:
Zapisz 10 najciekawszych słówek z dialogów w MemoKartach, aby wykorzy-
stać je później jako fiszki. Możesz to zrobić, klikają w menu umieszczone 
w prawym górnym rogu kursu.

Finisz! Należy Ci się coś ekstra, dlatego naukę z Olive możesz uzupełnić 
ulubionym serialem z Netflixa ;) Pamiętaj tylko, żeby ciekawe słówka zapi-
sywać na później w MemoKartach!

Dodatkowe wyzwanie:
Rozwiąż quiz wiedzy o fabule Olive Green. Znajdziesz go w naszym dzisiej-
szym newsletterze!

Udało Ci się już zagrać w jakąś grę? Najwyższa pora!

Rozwiąż przynajmniej jedną łamigłówkę lub zagraj w grę zręcznościową, 
umieszczoną w scenie. Nie zniechęcaj się, jeśli nie wyjdzie Ci za pierwszym 

razem!

Gratulacje!
Ukończyłeś wyzwanie! Czujesz w sobie moc 
motywacji do nauki języków? Jeśli Olive Green 
Cię wciągnęła -otwórz naszego ostatniego 
maila, czeka Cię niespodzianka :)


