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1 GERÐU´
AÆTLUN

„Gerðu lista yfir ástæður fyrir þvı́
að þú ert að læra nýtt tungumál
og lı́ttu á hann ı́ hvert sinn sem
þú ert að gefast upp.“ – Serina.

Hvaða tungumál langar þig að læra

og hvers vegna?

Tungumál:

´
Astæða (ástæður):

2 HAFÐU
STUÐNINGS-
NET
Nefndu einhverja sem þú

getur leitað til þegar þú

glı́mir við áskoranir.

„Þegar ég var að læra spænsku fékk
ég stuðning frá þeim sem voru lı́ka að

læra spænsku og við gátum hvatt hvert

annað. Ég ræddi við þau um áskoranir

sem þau höfðu glı́mt við og hvernig
þau höfðu sigrast á þeim.“ – Helena.

„Maður verður ekki færı́ tungumáli nema maðurgefi sig allan ı́ það.“– Christopher.
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3 SIGRASTU´
A HINDRUNUM

Hvaða markmið geturðu sett þér

sem hjálpa þér að sigrast á hindrunum?„Einn daginn finnst þér eins og
þú hafir fullt vald á tungumálinu
og þann næsta eins og þú
kunnir ekkert.“ – Vivian.

„Ekki missa kjarkinn þóttaðrir taki meiri framförumen þú. Það eru ekki allir
eins.“ – Thomas.

4 ÆFÐU ÞIG
DAGLEGA „Ef þú leggur þig fram verðurðu

fljótari að læra. Að sama skapi

verða framfarirnar hægari ef

þú leggur þig ekki fram.“

– Danielle.
Skrifaðu niður hversu mikinn

tı́ma þú getur notað á hverjum

degi til að læra nýja tungumálið.

mánudagur þriðjudagur miðvikudagur fimmtudagur föstudagur laugardagur sunnudagur

www.jw.org � 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
UNGT F

´
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5 KYNNSTU
MENNINGUNNI

„Ég reyni að fræðast um þjóðina sem talar

tungumálið sem ég er að læra. Ég veiti athygli

hvernig fólkið ber sig að við ýmislegt, prófa

matinn sem það borðar og hlusta á tónlist

þess. Það er svo margt fleira fólgið ı́ þvı́ að

læra tungumál en tungumálið sjálft.“ – Alexis.

Hvað geturðu gert til að kynnast

menningu þjóðarinnar sem talar

tungumálið sem þú ert að læra?

6HEIMSÆKTU
LANDIÐ

„Við dvöldum ı́ Sı́le ı́ átta mánuði og

vorum fljót að læra spænsku með

þvı́ að hlusta á hana alla daga.“

– Natasha.

Kynntu þér þann heimshluta

sem þig langar að heimsækja.

„Taktu þér tı́ma til að

lesa, skrifa, tala og hlusta.

Til að ná góðum tökum

á tungumáli verðurðu að

leggja þig fram á þessum

fjórum sviðum.“ – Allison.Hvar geturðu verið innan um

fólk sem talar tungumálið

sem þú ert að læra,

hvort sem þú getur ferðast

til annars lands eða ekki?
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