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Tip untuk Belajar Bahasa Baharu
s

1 TETAPKAN
TUJUAN

“Senaraikan sebab-sebab kamu

mahu belajar bahasa baharu, dan

lihatlah senarai itu apabila kamu

rasa ingin putus asa.”—Serina.

Apakah bahasa yang ingin kamu

pelajari, dan mengapa?

Bahasa:

Sebab:

2 DAPATKAN
BANTUAN

Sebutkan nama beberapa

orang yang dapat membantu

kamu ketika kamu

menghadapi cabaran.

“Semasa saya belajar bahasa

Sepanyol, saya ada sekumpulan

kawan yang juga mempelajari bahasa

baharu. Kami saling menggalakkan.

Saya tanya mereka tentang cabaran

yang dihadapi dan bagaimana mereka

mengatasinya.”—Helena.

“Kamu perlu menggunakanbahasa itu sebanyakmungkin agar dapatmenguasainya.”
—Christopher.
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3 LAWAN PERASAAN
TAWAR HATI

Apakah matlamat mudah yang dapat kamu

tetapkan dan yang akan membantu kamu

melawan perasaan tawar hati?
“Ada kalanya kamu sangka kamu

sudah fasih dalam bahasa itu, tetapi

kemudiannya kamu rasa seolah-olah

tidak tahu apa-apa pun!”—Vivian.

“Janganlah tawar hati
jika orang lain membuatkemajuan yang lebih cepatdaripada kamu. Setiap orangtidak sama.”—Thomas.

4 BERLATIH
SETIAP HARI “Jika kamu tekun berusaha, kam

u

akan lebih cepat belajar.
Tapi jika

kamu tidak bersungguh-s
ungguh,

kamu akan lambat buat

kemajuan.”—Danie
lle.Tuliskan jumlah masa yang

ingin kamu gunakan setiap

hari untuk belajar bahasa

baharu.
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5 SESUAIKAN
DIRI DENGAN
BUDAYA
BAHARU

“Saya cuba mengenali orang yang bertutur

dalam bahasa yang saya pelajari. Saya perhatikan

cara mereka melakukan sesuatu perkara, cuba

makanan mereka, dan mendengar muzik mereka.

Selain daripada mempelajari bahasa itu,

sebenarnya ada banyak perkara yang perlu

diketahui!”—Alexis.

Apakah yang dapat kamu

lakukan untuk menyesuaikan diri

dengan budaya baharu?

6 LAWAT
NEGARA ITU

“Kami melawat Chile selama lapan

bulan. Kami cepat belajar baha
sa

Sepanyol hanya dengan mendengar

bahasa itu setiap hari.”—Natasha.

Serlahkan tempat-tempat

yang ingin kamu lawat.

“Luangkan masa untuk

membaca, menulis,

bercakap, dan mendengar

dalam bahasa itu. Untuk

fasih dalam suatu bahasa,

kamu harus lakukan

keempat-empat aktiviti itu.”

—Allison.

Tidak kira sama ada kamu dapat pergi

ke negara lain atau tidak, bolehkah

kamu mencari dan bergaul dengan

orang yang menuturkan bahasa yang

kamu sedang pelajari?
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