
МЛАДИТЕ ПРАШУВААТ � РАБОТЕН ЛИСТ

Како �а научиш нов јазик
s

1 ПОСТАВИ СИ
ЦЕЛ

„За�иши си о� кои �ричини

сакаш �а научиш �ру јазик, и

секо аш ко а ќе #и �ој�е �а се

о#кажеш, земи  о #ој с�исок

и �рочи#ај  о“ (Серина).

Кој јазик сакаш �а �о научиш,

и зош�о?

Јазик:

Причини:

2 НАЈДИ СИ
ПОДДРШКА

На иши кои лу�́е би можеле

�а �и  омо�на� ко�а ќе наи�еш

на  ре�извици.

„Ко а учев ш�ански, нај олема

�о��ршка ми беа �ру и ш#о учеа

с#рански јазик. Пос#ојано се храб-

ревме ме ́усебно. Ги �рашував на

какви #ешко#ии наи�увале #ие и

како ус�еале �а  и на�мина#“

(Хелена).

„За �обро �а научиш
е�ен јазик, мора
�а му се  осве�иш“(Крис�офер).
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3 НЕ ДОЗВОЛУВАЈ
ДА СЕ РАЗОЧАРАШ

За �а не се разочараш, кои  омали,

�ос�ижни цели би можел

�а си �и  ос�авиш?

„Е�ен �ен #и се чини �ека

 о#ово,  о научи јазико#, но

сле�нио# �ен се чувс#вуваш

како ниш#о �а не знаеш!“

(Вивиен).

„Не се секирај ако
на неко�о му о�и
 о�обро о�колку �ебе.
Нема �вајца ис�и лу�́е“
(Томас).

4 ВЕЖБАЈ
СЕКОЈ ДЕН „Колку �овеќе се #ру�иш

#олку �обрзо ќе научиш.

Ама ако не си сериозен,

#о аш �обавно ќе #и о�и“

(Даниела).
На иши колку време можеш

�а о�војуваш секој �ен

за �а �о учиш новио� јазик.

Поне�елник В�орник Сре�а Че�вр�ок Пе�ок Сабо�а Не�ела
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5ДОЗНАЈ
НЕШТО ЗА
КУЛТУРАТА

„Се #ру�ам �а �ознаам неш#о �овеќе за лу ́е-

#о ш#о  о зборуваа# #ој јазик. Забележувам

како  и �рава# рабо#и#е, ја�ам храна каква

ш#о се ја�е #аму и слушам нивна музика.

За �а научиш е�ен јазик, �о#ребно е мно у

�овеќе о#колку само �а научиш зборови!“

(Алексис).

Ш�о можеш �а на равиш за

�а се  рис особиш на кул�ура�а

на лу�́е�о о� �ој јазик?

6ПОСЕТИ ЈА
ЗЕМЈАТА

„Бевме осум месеци во Чиле,

и научивме ш�ански само за#оа

ш#о  о слушавме секој �ен“

(На#аша).

На кар�а�а обележи кое

мес�о би сакал �а �о  осе�иш.

„Чи�ај,  ишувај,

зборувај, слушај.

За �обро �а научиш

е�ен јазик, мора

�а �и  равиш си�е

овие че�ири рабо�и“

(Алисон).

Сее�но �али можеш

�а  осе�иш �ру�а земја или не,

ш�о мислиш, како би можел

�а би�еш изложен на јазико�

ш�о �о учиш?
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