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Jak nauczyć si� j�zyka obcego—podpowiedzi
s

1 WYZNACZ
SOBIE CEL

„Zrób list� wszystkich powodów,
dla których uczysz si� nowego
j�zyka. Wracaj do niej za każdym
razem, kiedy masz ochot� si�
poddać” (Serina).

Jakiego j�zyka chciałbyś

si� nauczyć i dlaczego?

J�zyk:

Powody:

2 UTW
´
ORZ

GRUP�
WSPARCIA
Podaj imiona osób, do których

b�dziesz mógł si� zwrócić,

kiedy pojawi� si� trudności.

„Razem z innymi osobami ucz�cymi
si� hiszpańskiego utworzyliśmy
grup� wsparcia, żeby si� wzajemnie
motywować. Rozmawiałam z nimi
o tym, co sprawiło im trudność
i jak sobie poradzili” (Helena).

„Nie nauczysz si� j�zyka,dopóki si� w nim niezanurzysz” (Christopher).
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3 WALCZ
ZE ZNIECH�CENIEM

Pomyśl o łatwych do osi�gni�cia

celach pośrednich, które pomog� ci

unikn�ć zniech�cenia:
„Jednego dnia masz wrażenie,
że opanowałeś j�zyk, a nast�pnego
wydaje ci si�, że nic nie umiesz!”
(Vivian).

„Nie zniech�caj si�, jeśli
inni robi� szybsze post�py.Wszyscy si� różnimy”
(Thomas).

4 UCZ SI�
CODZIENNIE „Jeśli włożysz w

nauk� dużo

wysiłku, twoje post�py b�d�

szybkie. I na odwrót— jeśli

nie b�dziesz si� starał, post�py

b�d� wolne” (Danielle
).Napisz, ile czasu na nauk�

nowego j�zyka możesz

poświ�cić w poszczególne dni.

Poniedziałek Wtorek
´
Sroda Czwartek Pi�tek Sobota Niedziela
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5 POZNAJ
KULTUR�

„Staram si� dowiedzieć czegoś o ludziach,

których j�zyka si� ucz�. Zwracam uwag�

na to, jak robi� różne rzeczy, próbuj� ich

jedzenia i słucham ich muzyki. W nauce

nowego j�zyka chodzi o coś wi�cej niż

sam j�zyk!” (Alexis).

Co możesz zrobić, żeby poznać

kultur� ludzi mówi�cych j�zykiem,

którego si� uczysz?

6 ODWIED
´
Z

TEN KRAJ
„Pojechaliśmy na osiem miesi�cy do Chile

i szybko nauczyliśmy si� hiszpańskiego,

po prostu słuchaj�c go non stop każdego

dnia” (Natasha).

Zaznacz miejsce,

które chciałbyś odwiedzić.

„Czytaj, pisz, mów

i słuchaj— żeby nauczyć

si� biegle j�zyka obcego,

musisz robić każd� z tych

czterech rzeczy” (Allison).Niezależnie od tego, czy masz

możliwość wybrać si� do innego

kraju czy nie, jak możesz znaleźć si�

wśród ludzi mówi�cych j�zykiem,

którego si� uczysz?
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