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Część 1.
WARTO WIEDZIEĆ, ZANIM ZACZNIEMY

MAMY PRZEWAGĘ

W przeciwieństwie do naszych rodaków w kraju, pod względem nauki angielskiego mamy tę przewagę, że
bogactwo tego języka jest wszędzie wokół nas.

Nie musimy szukać w księgarniach drogich książek ze słownictwem potocznym, aby poznać obecnie
funkcjonujące „smaczki” językowe. Wystarczy, że przysłuchamy się rozmowom młodzieży w
autobusie lub na przystanku. Nie musimy zastanawiać się, czy artykuł znaleziony na
angielskojęzycznej stronie w Internecie przekaże nam „żywy” angielski, czy będzie to twórczość
kogoś takiego jak my – kto dopiero się uczy tego języka. Zamiast tego możemy, jadąc rano do pracy
autobusem, przeczytać krótki artykuł z tutejszego Metra. Nie musimy wyszukiwać w bibliotekach
lub Internecie nagrań rozmów sterowanych (specjalnie zainscenizowanych dialogów, np. w aptece
lub na poczcie) i zastanawiać się, na ile one faktycznie „sprawdzą się” w życiu. Po prostu wejdźmy
do takiego miejsca i posłuchajmy, jak przebiega taka rozmowa w naturalny sposób.

Jak widać (i słychać) – angielski jest wszędzie wokół nas. Wystarczy się rozejrzeć i korzystać!

WYSTARCZY 10 MINUT

Poświęcenie 10 minut dziennie na sprawdzenie w słowniku i opanowanie jedynie 3 słów wzbogaci
nasz język o 90 słów miesięcznie! A po trzech miesiącach będzie to aż 270, co jest już niezłym
wynikiem, biorąc pod uwagę, że do podstawowej komunikacji w języku angielskim wystarczy
zaledwie 850 słów*! Pomyślmy więc, jak szybko je opanujemy, ucząc się dziennie nie 3 a 5 słówek!
W trzy miesiące będziemy znali ich już 450!

Natomiast jeśli chcemy „przetrwać” w każdej sytuacji, wystarczy nam do tego opanowanie 2000
podstawowych i najczęściej używanych wyrazów. Stanowią one aż 96%** słów używanych w
naszej codziennej komunikacji! 2000 słów to mniej więcej tyle, ile wyrazów ma czterostronicowe
wypracowanie napisane na komputerze czcionką 11. To zaskakująco niewiele, gdy widzimy, jak
bardzo mogą zaprocentować w życiu – załatwieniem sprawy, wykonaniem telefonu czy nawet
zdobyciem wymarzonej pracy!

*http://en.wikipedia.org/wiki/Basic_English
**http://en.wikipedia.org/wiki/Vocabulary
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Część 2.
JAK SIĘ UCZYĆ EFEKTYWNIE?

KIM JESTEŚ?

Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, w jaki sposób się uczymy. Otóż istnieją pewne typy
zachowań podczas naszego procesu nauki, niejako nasze własne sposoby na przyswajanie wiedzy.
Na ich podstawie naukowcy wyodrębnili trzy podstawowe grupy uczniów. Warto poświęcić chwilę,
aby pokrótce się z nimi zapoznać, ponieważ tych kilka informacji może się okazać niezwykle
pomocne w nauce języka angielskiego.

Być może zauważyliście na własnym przykładzie, że nieraz lepiej zapamiętujecie pewne informacje,
gdy je zobaczycie. Przykładowo, choć nie możecie sobie akurat przypomnieć danego słówka,
pamiętacie jednak, że znajdowało się ono na 15. stronie, u góry kartki obok zdjęcia Johnny’ego
Deppa. Zamiast długich objaśnień wolicie usłyszeć coś, co jest wypunktowane i przejrzyste, po to,
by sobie to ułożyć „graficznie” w głowie. Nauce sprzyja porządek wokoło, gdzie rzeczy są odłożone
na swoje miejsca i tworzą harmonię, a nie bałagan. Utożsamianie informacji z obrazami może
oznaczać, że jesteście WZROKOWCAMI.

A może lepiej idzie Wam nauka, gdy słuchacie, a nie oglądacie? Na przykład, jeśli muzyka w tle
zamiast rozpraszać, pomaga Wam się skupić lub gdy coś lepiej „wchodzi” do głowy, gdy kilka razy
powtórzycie to sobie na głos. Możecie też po prostu lubić czytać na głos, bo tak się wydaje
naturalniej. Nauka przychodzi Wam łatwiej na wysłuchanym wykładzie lub podczas dyskusji,
rozmowy albo wymiany opinii, zaś hałas może Was bardzo rozpraszać. W takim przypadku możecie
należeć do grupy uczniów-SŁUCHOWCÓW.

Natomiast jeżeli najłatwiej jest Wam coś zapamiętać, gdy utożsamiacie to z ruchem – np. gdy
dotkniecie rekwizytu lub modelu albo gdy podczas nauki mimowolnie wykonujecie gesty, często się
poruszacie lub chodzicie po pokoju – możliwe, że jesteście KINESTETYKAMI.

Naturalnie może być też tak, że łączycie w sobie cechy dwóch lub nawet trzech typów ucznia.
Niezależnie od tego, z którą grupą się utożsamiacie, warto wykorzystać swoje atuty i przełożyć je na
efektywniejszą naukę. Oto kilka praktycznych wskazówek:
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JESTEM WZROKOWCEM

 Używaj kolorowych zakreślaczy do zaznaczania nowych słówek i wyrażeń.
 Pisz zwięźle, wyraźnie, dużymi literami i na kolorowo.
 Pomagaj sobie w zapamiętywaniu, rysując wykresy, tabelki, schematy, strzałki, symbole

oraz wymyślając własne oznaczenia i skróty. To wszystko się przydaje, gdy rozrysowujemy
sobie na arkuszu brystolu większą partię materiału, np. czasy lub tryby warunkowe.

 Zamiast pisać ciągłym tekstem, próbuj skracać i wypunktowywać swoje myśli – przybiorą
formę nieco bardziej graficzną, która będzie sprzyjać lepszemu zapamiętywaniu.

 Rozwieszaj w mieszkaniu karteczki z nowymi słówkami – w miejscach, które często widzisz,
np. na lodówce, na szafce kuchennej, w lustrze w łazience, na różnych drzwiach. Możesz
wykorzystać gotowe karteczki samoprzylepne o jaskrawych kolorach (przyciągają uwagę)
lub wyciąć własne ze starych notatników lub ryzy papieru. Ważne, aby były widoczne,
wyraźnie zapisane oraz przyklejone mniej więcej na wysokości Twoich oczu. Dzięki temu
będziesz je zapamiętywać nawet podświadomie, a każdy rzut oka na dane słówko w
pewnym stopniu utrwali je w Twojej pamięci.

 Jeśli nie możesz zapamiętać jakiegoś słowa, spróbuj je sobie w myślach z czymś skojarzyć,
np. z obrazem, symbolem, przedmiotem. Ta zasada świetnie się sprawdza, gdy masz do
zapamiętania kilka słów – wówczas stwórz z nich w myślach obrazkową historyjkę, nawet
jeśli nie mają ze sobą nic wspólnego. Wyobraźnia na pewno Ci podpowie coś zabawnego, co
dobrze zapamiętasz!

 Stwórz własny słowniczek i magiczne pudełko (przeczytasz o nich w kolejnych częściach
poradnika).

JESTEM SŁUCHOWCEM

 Ucz się na głos – czytaj i powtarzaj sobie materiał, mówiąc głośno lub szepcząc.
 Ucz się z kimś lub poproś kogoś o odpytywanie Cię na głos z tego, czego się nauczyłeś/-aś.
 Jeśli nie możesz zapamiętać jednego lub kilku słów, zanuć je sobie w jakiejś melodii, którą

lubisz – staną się słowami Twojej piosenki.
 Słuchaj muzyki (niezbyt głośno), jeśli pomaga Ci się ona skupić na nauce.
 Korzystaj z dyktafonu – nagrywaj swoje wypowiedzi (np. listy słówek, wyrażenia, zdania,

przemówienia przygotowane, a także te spontaniczne, potrzebne do egzaminu lub rozmowy
o pracę), a następnie je odsłuchuj i wyciągaj wnioski. Dzięki temu sprawdzisz, ile
zapamiętałeś/-aś, zauważysz swoje błędy i będziesz wiedzieć, nad czym jeszcze należy
popracować. Ta technika pozwala „spojrzeć” na siebie z zupełnie innej, nieraz zaskakującej
perspektywy i może być przy okazji niezłą zabawą!
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JESTEM KINESTETYKIEM

 Podczas nauki w domu miej swoje własne miejsce, w którym będziesz się czuć swobodnie i
nie będziesz nikomu przeszkadzać.

 Nie ograniczaj swoich gestów, poruszaj się i spaceru po pokoju, jeśli pomaga Ci to w
lepszym zapamiętywaniu.

 To, co jest Ci wyjątkowo trudno zapamiętać, kojarz z jakimś gestem lub ruchem,
niekoniecznie widocznym lub oczywistym dla innych. Może to być np. złączenie na sekundę
kciuka z palcem środkowym lub spojrzenie na zegarek.

 Jeśli sytuacja jest niestosowna lub czuł(a)byś się niezręcznie, wykonując widoczny ruch (np.
na zajęciach w większej grupie obcych jeszcze uczniów), wyobraź go sobie! Może być tak
samo efektywny i natychmiast przywołać w myślach słowo/wyrażenie, z którym go
kojarzysz.

 Dotykaj przedmiotów, których nazw się uczysz.
 Jeśli to możliwe, wykorzystuj w nauce różne rekwizyty i modele, np. aby zapamiętać kilka

słów, zdań lub całe opowiadanie, ułóż przed sobą kilka drobnych przedmiotów/zabawek,
które będą ilustrowały ciąg wydarzeń w historii, jaką masz do opanowania. Jeśli przedmioty,
które mają Ci pomóc zapamiętać materiał, są większe, spaceruj kolejno od jednego do
drugiego, opowiadając historię. Dzięki temu ruch i dotyk będą wspomagać proces
przyswajania informacji.
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Część 3.
SPRAWDZONE POMYSŁY NA NAUKĘ

Jeśli już wiesz, jak się uczyć efektywnie (część 2 poradnika), przedstawiam Ci kilka porad i
sprawdzonych przeze mnie i moich Uczniów pomysłów na wzbogacenie słownictwa oraz
pogłębienie swojej wiedzy z języka angielskiego. W połączeniu z technikami uczenia się, o których
przeczytałeś/-aś w poprzedniej części, z pewnością przyspieszą i urozmaicą one Twoją naukę.

NIE UCIEKAJMY

 Nie pozbywaj się od razu ulotek, które dostajesz z listami. Zawierają z reguły bardzo mało
tekstu, więc opłaca się poświęcić im chwilę uwagi i zakreślić sobie nowe słówka. Warto
systematycznie wzbogacać swój zasób nawet, jeśli ma to być tylko 1 słówko dziennie!

 Jeśli zaczepi Cię na ulicy osoba zbierająca datki na jakiś cel, nie uciekaj od razu na drugą
stronę ulicy, lecz zamiast tego spróbuj wdać się w prostą rozmowę (nawet gdyby miało to
oznaczać wrzucenie kilku drobnych do puszki). Zapytaj np. o to, na co zostaną przeznaczone
te pieniądze, jak długo ta osoba tu już dziś stoi lub czy ludzie chętnie wspierają dany cel.
Możesz właściwie spytać, o cokolwiek zechcesz, na miarę własnych możliwości językowych.
Pamiętaj oczywiście, żeby rozmawiać uprzejmie i umieć grzecznie się pożegnać, a
zrozumienie udzielonej odpowiedzi i prosta wymiana zdać przyniesie Ci prawdziwą
satysfakcję!

 Jeżeli sytuacja stwarza możliwość, wdaj się w krótką pogawędkę z osobą czekającą razem z
Tobą na przystanku, z kasjerem w supermarkecie, urzędnikiem na poczcie, listonoszem czy
sprzedawcą w miejscowym sklepie. Każda wymiana zdań na zwyczajne i nieraz prozaiczne
tematy umacnia Twoją wiarę w swoje możliwości językowe!

 Świetnym punktem wyjścia do krótkiej rozmowy jest – pozornie oklepana, lecz jakże
przydatna pod względem pogawędek – pogoda! Na uprzejmie rzucone hasło „Ale dziś zimno,
prawda?” zawsze padnie jakaś odpowiedź! Na setki rozpoczętych w ten sposób pogawędek
nie zdarzyło mi się jeszcze ani razu, aby ta strategia zawiodła! Widać taka natura ludzi i
pogody 

PRASA

 Wykorzystaj ten ogrom gazet i czasopism, jaki masz wokół siebie! Zajrzyj do prasy
codziennej (np. Edinburgh Evening News, Metro), biznesowej (np. Financial Times,
Economist) oraz brukowej (np. The Sun, Daily Star, Sunday Mail).

 Zależnie od nastroju danego dnia wybierz sobie dłuższy lub krótszy artykuł z którejś z gazet i
przeczytaj całość lub tylko akapit. Możesz wynotować sobie z niego nowe słówka i wyrażenia
lub wyszukać te już Ci znane, dzięki czemu utrwalisz swoją wiedzę.
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 Nie zniechęcaj się, jeśli artykuł zajmuje całą stronę albo wydaje Ci się zbyt obszerny. Często
są one napisane przystępnym językiem (zwłaszcza w prasie brukowej) i nieraz łatwiej je
zrozumieć niż te składające się z 1-2 akapitów!

 Jeśli jesteś już na co najmniej średniozaawansowanym poziomie, spróbuj sięgnąć po
różnorodne gazety oraz czasopisma z branży biznesowej. Dzięki temu, znając już określony
zasób słownictwa i struktur gramatycznych będziesz w stanie dostrzec w tekstach
subtelniejsze szczegóły takie jak przekaz myśli „między wierszami” czy różnice w stylach
wypowiedzi poszczególnych dziennikarzy i felietonistów.

POTĘGA KSIĄŻEK

 Jeśli jesteś akurat w mieście na zakupach, wstąp na kwadrans do księgarni. Z pewnością jest
jakieś zagadnienie, które Cię interesuje. Spróbuj odnaleźć książki z danej tematyki i wybrać
jedną lub dwie z nich. Przeczytaj opis na okładce na końcu książki i zajrzyj do spisu treści. Nie
musisz od razu zagłębiać się w cały rozdział. Nic na siłę.

 Jeżeli lubisz czytać, a angielski nie jest jeszcze Twoją mocną stroną, poszukaj serii Penguin
Readers (wyd. Pearson Longman) i Oxford Readers (wyd. Oxford University Press). To
książeczki w niewielkim formacie, będące m.in. skróconymi wersjami znanych powieści,
napisane uproszczonym językiem, dostosowanym do ilości znanego słownictwa. Poziom dla
zupełnie początkujących wymaga znajomości jedynie 200 słów, by móc zrozumieć treść
przeczytanej książki, zaś wersja dla zaawansowanych to znajomość 3000 słów. Na niższych
poziomach książki te zawierają na końcu ćwiczenia sprawdzające zrozumienie tekstu w
poszczególnych rozdziałach. Każdy zatem może znaleźć coś dla siebie.

 Polecam książki-poradniki, ponieważ zazwyczaj są napisane przystępnym językiem, często w
formie instrukcji. Wnoszą zupełnie inne słownictwo niż język literacki. Poradniki zawierają
także słownictwo specjalistyczne z konkretnych dziedzin, a więc mogą Ci się przydać również
w pracy. Uwaga – specjalistyczne nie oznacza od razu niezmiernie trudne. Jeśli przykładowo
interesujesz się majsterkowaniem, poradnik DIY będzie świetnym źródłem słownictwa
zawierającego nazwy różnych narzędzi i urządzeń w języku angielskim, a wątpliwości
rozwieją zamieszczone w nim ilustracje i zdjęcia. Po takiej lekturze na pewno poradzisz sobie
na zakupach w sklepie z narzędziami!

POPATRZ I POSŁUCHAJ

 Piosenki. Nieoceniona pomoc każdego nauczyciela i nieco rozrywki dla uczniów na lekcji.
Większość z nas na pewno zna to ze swoich szkolnych czasów. Pomysł dobry i sprawdzony,
więc dlaczego z niego nie skorzystać? Jeśli usłyszysz w radio lub telewizji angielskojęzyczną
piosenkę, która wpadła Ci w ucho lub którą po prostu lubisz, sprawdź jej tekst w Internecie.
Kolejny materiał do nauki gotowy! Z pewnością trafi się w niej przynajmniej jedno nowe
słówko!
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 Pójdź do kina. To świetna rozrywka, a przy tym okazja do nauki. Nawet jeśli nie „wyłapiesz”
wszystkiego i nie do końca zrozumiesz film, zawsze skorzystasz na tym, że dodatkowo się
osłuchasz z językiem.

 Filmy i programy angielskojęzyczne. Oglądaj je, gdy masz wolny wieczór lub nudzi Ci się. O
ile te rozrywkowo-kabaretowe lub w formie quizów mogą Cię zniechęcić (ponieważ jest w
nich wiele odniesień do kultury, historii i literatury, których możesz nie znać), o tyle
programy dokumentalne stanowią świetne źródło wiedzy (nie tylko tej językowej) podanej w
przystępnej formie. Język w nich używany jest często niezbyt skomplikowany, a lektor mówi
wolno i wyraźnie. Różnorodność tego typu programów (o gotowaniu, majsterkowaniu,
remontowaniu mieszkań, diecie i zdrowym odżywianiu, modzie i przemianach wyglądu itp.)
na kanałach Discovery czy BBC sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie!

 Osobom ze znajomością angielskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym
polecam zmierzenie się z programami informacyjnymi. Nie są dobre na sam początek nauki,
ponieważ mnogość podawanych informacji i szybkość ich przekazu może być nieco
przytłaczająca.

 Jeśli nie masz dostępu do telewizji lub częściej korzystasz z Internetu, wiele ciekawych
fragmentów programów jest udostępnionych na YouTube.

 Przykładowe programy, które możesz zobaczyć w całości w telewizji na różnych kanałach
lub we fragmentach w Internecie to emitowane obecnie (grudzień 2010): How it’s made,
Dirty Jobs, Myth Busters, Brainiac (popularno-naukowe, z dużą dozą humoru), Come Dine
With Me, Gordon Ramsay Hell’s Kitchen, Nigella’s Kitchen (kulinarne), Snog Marry Avoid,
Trinny and Susannah, How to Look Good Naked (moda, przemiana wyglądu), Family Guy,
The Simpsons, Southpark (rysunkowe, raczej dla starszej młodzieży ;) ), Born Survivor,
Survivorman (sztuka przetrwania), Wife Swap (dokumentalno-rozrywkowy), Supersize vs
Superskinny (odżywianie się), Britain’s Got Talent, X-factor (rozrywkowe reality show),
Bizzare ER (dokumentalny – ostry dyżur na wesoło) i mnóstwo innych. Niektóre z nich są
emitowane również na polskich kanałach Discovery i BBC oraz TVN Style i TVN Turbo.

UMYSŁ I CIAŁO

 Do nauki siadaj wypoczęty/-a, z kubkiem ulubionej herbaty lub kawy, w wywietrzonym
pomieszczeniu. Będzie Ci przez to łatwiej się skupić, a ulubiony napój uprzyjemni naukę.
Dobrze jest też mieć pod ręką zawsze szklankę niegazowanej wody.

 Nie podjadaj podczas nauki. Zapomnij o wszelkich orzeszkach, cukierkach, chipsach itp.,
ponieważ sięgając po nie co chwila będziesz się rozpraszać. Lepiej jest zjeść je w przerwie
między nauką.

 Nie siadaj do nauki przejedzony/-a lub z pustym żołądkiem. W pierwszym przypadku ma to
wpływ na komfort Twojej pracy, a w drugim głód uniemożliwi skupienie się.

 Nie układaj się zbyt wygodnie na łóżku ani nie leż, gdy się uczysz. Mózg odbiera wtedy to
jako sygnał do odpoczynku, a nie mobilizacji, więc prawdopodobnie natychmiast przestanie

http://say-it.me/
http://www.say-it.me/
mailto:kontakt@say-it.me


Angielski efektywnie i przyjemnie. Tak, to jest możliwe! 8

www.say-it.me kontakt@say-it.me
Copyright © Kinga Kocimska. Say It! Language services. 2010. All rights reserved.

Ci się chcieć uczyć i nabierzesz ochoty na drzemkę lub zrobienie czegoś zupełnie innego,
czego nie utożsamiasz z wysiłkiem ani koncentracją.

 Sensownie zaplanuj naukę. Jeśli przygotowujesz się do egzaminu i wiesz, że przed Tobą
długa nauka, staraj się co 30-45 min. robić sobie krótkie (nie dłuższe niż 5-10 min.) przerwy.
Wstań, przewietrz pomieszczenie, przespaceruj się po pokoju, zjedz kostkę gorzkiej
czekolady, popatrz chwilę na odległy widok za oknem (lub zamknij na 1-2 min. oczy),
przynieś sobie szklankę wody lub herbatę i wróć do nauki. Odrobina ruchu odświeży umysł i
ciało, coś do jedzenia i picia pokrzepi, a widok za oknem lub przymknięcie na minutę powiek
da wytchnienie Twoim oczom.

JESZCZE EFEKTYWNIEJ

 Ucz się wtedy, kiedy faktycznie masz taką możliwość, nawet jeśli miałoby to być jedynie 10-
15 minut dziennie. Czy wiesz, że maksymalny czas skupienia ucznia na 45 min. lekcji to z
reguły nie więcej niż 15-20 min.? To niedużo, zatem wykorzystaj dobrze ten czas!

 Korzystaj z tego, co Cię codziennie otacza: sklepy, muzea, przychodnie, siłownie, kościoły itp.
Czytaj wywieszone w nich tablice i znaki informacyjne. Bierz ulotki, choć miał(a)byś jedynie
je przejrzeć i wyrzucić. Zawsze istnieje szansa, że coś Cię w nich zainteresuje albo że
wzbogacą Cię o nowe słówko do sprawdzenia.

 Jeżeli wynajmujesz mieszkanie z obcokrajowcami lub z nimi pracujesz, masz wspaniałą
okazję do znacznie szybszej nauki języka angielskiego. Po prostu z nimi często rozmawiaj i
przebywaj w ich towarzystwie, a nawet nie spostrzeżesz, jak łatwo wejdą Ci do głowy nowe
słówka!

 Będąc na zakupach, czytaj etykiety i opisy produktów. Z pewnością znasz wiele z tych słów,
bo nieraz je widziałeś/-aś na opakowaniach w polskich sklepach. Teraz tylko sobie
przypomnij, jak brzmiały ich polskie nazwy.

 Bądź tłumaczem. Jeśli czujesz się na tyle pewnie, żeby pomóc koledze lub znajomemu, który
w ogóle nie zna języka, nie wahaj się i zrób to! Nawet jeśli trzeba przetłumaczyć tylko kilka
słów lub jedno zdanie, Twoja pomoc może się okazać dla niego nieoceniona, a Tobie na
pewno sprawi to radość i satysfakcję!

BĄDŹMY PRAKTYCZNI

 Opracowuj zebrane materiały, czyli: spisane z okładek książek fragmenty, zanotowane na
kartkach zdania i wyrażenia uważnie czytaj, a następnie zakreślaj nowe słówka, sprawdzaj je
w słowniku, wynotowuj sobie na tej samej kartce tłumaczenie, a na koniec (najlepiej po kilku
dniach) przepisuj te słówka do Twojego słowniczka (przeczytasz o nim w kolejnym rozdziale).

 Zainwestuj w duży segregator (otwierany w środku małą dźwigienką) oraz w opakowanie
koszulek na dokumenty. Grupuj zebrane materiały wedle własnego uznania (np. ulotki /
artykuły / słowniczek / inne), po czym – już opracowane (zob. powyżej) – przechowuj w
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koszulkach w segregatorze. Taka organizacja materiałów do nauki pozwoli Ci szybciej
odnaleźć konkretne informacje, gdy będziesz ich potrzebować.

 Miej zawsze pod ręką mały notesik i coś do pisania, by móc sobie szybko zapisać
interesujące Cię słówko lub wyrażenie, by móc je sprawdzić po powrocie do domu. Notować
warto od razu, bo za chwilę może się okazać, że już go nie pamiętamy.

 Jeżeli sytuacja na to nie pozwala lub nie masz przy sobie nic do pisania, wykorzystaj
„ekspresowy notatnik”, jaki prawdopodobnie posiadasz w swoim telefonie – aparat
fotograficzny. Dzięki zdjęciu zanotujesz od razu całą informację w kontekście, jak np.
spostrzeżona gdzieś tablica informacyjna lub fragment artykułu z gazety.

 Jeśli chcesz obejrzeć interesujący Cię program w telewizji, a wiesz, że nie będzie Cię wtedy w
domu, warto wcześniej pomyśleć o nagraniu go. Jest to przydatne również, gdy chcemy
wrócić do istotnego słówka lub zdania, którego „nie wyłapaliśmy” w trakcie trwania
programu.

 Upiecz dwie pieczenie przy jednym ogniu: ucząc się angielskiego, gotuj! Wypróbuj przepis
znaleziony w angielskojęzycznej gazecie lub książce kulinarnej. Poza nauką kulinarnego
słownictwa, dowiesz się, jak przygotować miejscowe danie!

PAMIĘTAJ…

 …że jeśli czegoś nie rozumiesz, powiedz to. Nie bój się poprosić o powtórzenie. A jeśli za
trzecim razem nie zrozumiesz, zawsze możesz przeprosić i powiedzieć, że jeszcze troszkę za
słabo znasz angielski. Nie bój się rozmawiać!

 Nie bój się pytać! Pytaj o różnicę między A i B (np. między dwoma ciastkami, jakie widzisz w
cukierni) nawet, jeżeli wiesz, jaka ona jest. Czasem warto udać, że się czegoś nie wie, aby
dowiedzieć się więcej!

 Gdy słowo, którego akurat potrzebujesz, uleciało chwilowo z Twojej pamięci, zastąp je
podobnym. Warto się uczyć synonimów, ponieważ nierzadko ratują nas z opresji
językowych.

 Nie przejmuj się, jeśli nie znasz słowa, które słyszysz, ani nawet jego wyrazu bliskoznacznego.
Zamiast jednego słowa, użyj całego zdania, jeśli w ten sposób łatwiej będzie Ci przekazać
myśl. Pamiętaj, że nikt nie wie wszystkiego!

 Jeśli się nie rozwijasz, cofasz się. Zatem regularnie zwiększaj swój zasób słownictwa i
powtarzaj co pewien czas zdobyte wiadomości, aby odświeżyć swoją wiedzę i jeszcze lepiej
ją utrwalić.

Śmiało wykorzystuj zebrane tu pomysły i wdrażaj je w życie, a zobaczysz, że nauka może
naprawdę stać się przyjemnością i dawać wiele satysfakcji!
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Część 4.
WŁASNY SŁOWNICZEK

 Stwórz własny słowniczek, czyli zebrane słownictwo przepisz odręcznie lub na komputerze -
w arkuszu kalkulacyjnym albo w tabeli w edytorze tekstu. Przepisywanie, choć zabiera czas,
ma swoje dobre strony: dzięki niemu ponownie czytasz słówka, które wcześniej sprawdziłe/-
aś, czyli jest to forma przypomnienia i utrwalenia materiału.

 Tworząc tabelę ze słownictwem, używaj różnych kolorów, jeśli uznasz, że pomoże Ci to
lepiej zapamiętać. Nie przesadzaj z tym jednak, ponieważ zbyt dużo kolorów zamiast skupiać
Twoją uwagę na konkretnych wyrazach, może Cię rozpraszać!

 Twoja lista słówek powinna być w formie dwóch, trzech niezbyt szerokich kolumn. To po to,
żeby można było objąć wzrokiem słownictwo, patrząc jedynie z góry w dół, bez śledzenia
tekstu rozciągniętego na całą długość linijki. To pomoże Ci skupić się na nauce. Właśnie w
taki sposób swoje notatki robią tłumacze ustni – ich zapiski mają postać wąskich kolumn w
niewielkim i poręcznym notatniku.

 Jedna z kolumn słowniczka to słówka/wyrażenia polskie, druga - ich angielskie odpowiedniki,
a trzecia to miejsce na dodatkowe uwagi, przykłady użycia, zapisanie sobie wymowy (na
swój sposób) lub jakiekolwiek inne własne notatki, które pomogą Ci w nauce.

 Jeżeli Twoja lista słówek zajmuje już np. całą stronę, podziel ją sobie na krótsze fragmenty.
Po prostu każde kolejne pięć słówek odkreśl grubszą linią. Mniejsze "porcje" do nauki to
większa motywacja!

 Wydrukuj swoje słowniczki i noś je ze sobą w kieszeni. Jeśli jedziesz akurat do pracy/szkoły
środkami komunikacji miejskiej, wykorzystaj te 10 minut na naukę kilku słówek lub na
utrwalenie tych, które już znasz. U mnie ta metoda świetnie się sprawdziła na studiach
podczas nauki do kolokwiów i egzaminów :-)

Przykładowy słowniczek może wyglądać tak:

ENGLISH POLISH EXTRA INFO
uncaring wyrodny
endeavour  (to do sth) próba; usiłować (coś zrobić) [ɪn'dɛvə]
evade sth uchylać się również: avoid, elude sth

gauche nieobyty, nieokrzesany;
nieporadny [gəʊʃ]

akin to (doing) sth równoznaczny z czymś [ə'kɪn]

quirk dziwactwo, wybryk, dziwny
przypadek [kwɜ:k]

PPS indywidualny plan emerytalny Personal Pension Scheme
by an odd quirk of fate dziwnym trafem
adage porzekadło ['ædɪdʒ]
compelling nie do odparcia (argument)
backdate wyrównać świadczenie, należność
urge sb to do sth ponaglić
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Część 5.
MAGICZNE PUDEŁKO

Nazwa "magiczne pudełko" przyszła mi do głowy po przetestowaniu lata temu kolejnego sposobu
na naukę słówek. Metoda, z którą spotkałam się po raz pierwszy jeszcze jako dziecko, okazała się
rewelacyjna! Pudełko pozwoliło tylko przybrać jej nieco bardziej realny kształt.

Główna idea (która nie ma wiele wspólnego z pudełkiem) oczywiście nie jest moja,
lecz dwóch polskich naukowców, którzy opracowali ten system nauki w 1985 r. i opatrzyli nazwą
SuperMemo. Metoda ta opiera się na specjalnie skonstruowanym systemie powtórek, dzięki
któremu informacje można przyswoić nawet kilkunastokrotnie szybciej niż w przypadku tradycyjnej
nauki! Obecnie jest on wykorzystywany niemal w każdym oprogramowaniu przeznaczonym do
nauki języka obcego.

Zaadaptujmy zatem SuperMemo do naszych potrzeb:

JAK TO WYKONAĆ?

 Weź pudełko po butach, czekoladkach lub czymkolwiek innym, pod warunkiem, że będzie
miało co najmniej 10 cm wysokości i nie będzie zbyt szerokie.

 Umocuj w nim w poprzek 4 arkusiki z tektury lub kartonu, dzięki czemu zyskasz 5 przegródek.
 Następnie ze starych niezapisanych zeszytów lub z ryzy papieru wytnij stosik karteczek

(fiszek), które formatem będą pasowały do przegródek w pudełku. Pamiętaj tylko, żeby
przegródki były o 1-2 cm wyższe niż karteczki, aby łatwo było zobaczyć, w której przegrodzie
leżą Twoje fiszki.

 Na tych karteczkach będziesz zapisywać słówka i zwroty, których chcesz się nauczyć: po
angielsku z jednej strony, po polsku z drugiej.

JAK Z TEGO KORZYSTAĆ?

 Uczyć się słówek możesz np. grając karteczkami na podłodze, obracając je w dłoniach albo
odpytując się nawzajem z kimś innym lub urządzając quiz w grupie.

 Nowa porcja słówek do nauczenia się zawsze znajduje się w pierwszej przegródce.
Wyjmujesz z niej np. 10 fiszek i uczysz się zapisanych na nich słówek (zarówno angielskiego
jak i jego polskiego odpowiednika). Jeśli uznasz, że już je umiesz, przekładasz je do następnej
przegródki i idziesz odpocząć.

 Kolejnego dnia wyjmujesz je z drugiej przegródki i sprawdzasz, czy pamiętasz (bez
oszukiwania!). Jeśli je bezbłędnie zapamiętałeś/-aś, przekładasz je do trzeciej przegródki. Te
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natomiast, których nie mogłeś/-aś bezproblemowo wydobyć z pamięci, wracają na początek
– do pierwszej przegródki.

 Następnego dnia sprawdzasz, czy pamiętasz wszystko z trzeciej przegródki. Jeśli tak – fiszki
wędrują do czwartej, a te, których nie pamiętałeś/-aś, wracają do pierwszej. W rezultacie
muszą przejść znowu drogę kolejno przez drugą i trzecią przegródkę aż do ostatniej.

 Za każdym razem, gdy masz problem z przypomnieniem sobie słówka, fiszka musi wrócić na
sam początek. Tym sposobem słowa, których nie możesz zapamiętać, są powtarzane do
skutku! O ile jest się uczciwym wobec siebie, nie ma możliwości, aby w końcu nie nauczyć się
sprawiającego nam problem słówka!

 Ilość fiszek do nauki dziennie można sobie regulować. Można też dokładać do pierwszej
przegródki po kilka nowych słówek, jednak nie należy przesadzać z ich ilością, abyśmy sami
się nie zniechęcili do dalszej nauki. Najlepiej liczbę słówek regulować sobie w ten sposób,
aby można było poświęcić na ich naukę do 20 min. dziennie.

JAK TO WYGLĄDA?

Moje pierwsze pudełko, gdy lata temu uczyłam się do sprawdzianów z angielskiego w liceum, było
wykonane z wąskiego pudełka po butach. Natomiast obecne, które służy mi w nauce
języka japońskiego, jest adaptacją plastikowego pudełeczka po czekoladkach Rafaello i wygląda tak:
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Około trzech lat temu wydawnictwo Cztery Głowy zrealizowało pomysł takiego "magicznego
pudełka", wprowadzając do sprzedaży dość solidnie wykonane kartoniki ze słownictwem z języka
angielskiego o nazwie Fiszki. Kartoniki zawierają po ok. 1000 słówek na każdym z poziomów - od
początkującego do zaawansowanego. Jeśli ktoś nie ma czasu na zrobienie własnego "magicznego
pudełka" i zbieranie do niego słówek, może skorzystać z takich gotowych fiszek, które są już
podzielone tematycznie i obecnie dostępne nawet w wersji audio.
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Część 6.
NIE DALI HOLIDEJA, CZYLI KRÓTKIE PODSUMOWANIE
TEMATU

Biegłe posługiwanie się językiem angielskim czy jakimkolwiek innym językiem obcym jest aspiracją
wielu z nas. Na obczyźnie natomiast staje się ono koniecznością. Zatem uczmy się regularnie, aby
osiągnąć swój cel, a przynajmniej by opanować język w stopniu komunikatywnym. Dzięki temu
nasze życie stanie się o wiele łatwiejsze!

Warto przy tym pamiętać, że język angielski jest znacznie bardziej ekspresyjny i bogatszy pod
względem ilości słów niż język polski. Jednocześnie jest oszczędniejszy w przekazie znaczenia, przez
co często „kusi” nas swoją prostotą i zwięzłością. W tym zawiłym zdaniu chodzi o to, że czasami do
wyrażenia myśli w języku angielskim wystarczy jedno słowo, podczas gdy w polskim do oddania
tego samego znaczenia musielibyśmy użyć kilku, np. ang. abortionist = pol. osoba dokonująca
zabiegu usunięcia ciąży.

Wówczas wygodniej jest włożyć nieco mniej wysiłku w wyrażenie swojej myśli, używając tylko
jednego słowa zamiast całego wyrażenia, prawda? W taki oto sposób do naszego języka trafiły
wyrazy typu krawat (fr. cravate) czy komputer (ang. computer), które wyparły pierwotnie
zaproponowane polskie nazwy zwis męski ozdobny i elektroniczna maszyna cyfrowa. Dziś nawet
trudno nam sobie wyobrazić, że te przedmioty codziennego użytku mogły się kiedyś tak nazywać!

RODZIME CZY OBCE?

Zaadaptowanie słów obcego pochodzenia (wraz z ich znaczeniami) poprzez dostosowanie ich do
pisowni i wymowy innego języka nosi nazwę zapożyczenia. Krawat i komputer to zaledwie dwa
przykłady z wielu, które w ten sposób z powodzeniem weszły w użycie języka polskiego. Innymi
przykładami zapożyczeń mogę być terminy (np. techniczne: skaner, monitor) czy też akronimy (np.
USB, SMS, SIM lock). Wszystkie te „innowacje” językowe mają w pewnym stopniu wpływ na język,
którym się posługujemy - zarówno obcy jak i - przede wszystkim - ojczysty.

Przebywając za granicą można dodatkowo usłyszeć ciekawe nowotwory językowe, będące
mieszanką języka angielskiego i polskiego (tzw. Ponglish). Tu z reguły słowo angielskie zostaje
spolszczone poprzez dostosowanie zasad wymowy i pisowni do naszego rodzimego języka, np.
holidej (holiday – wakacje, urlop), czarity (charity – organizacja charytatywna), kliner (cleaner –
sprzątacz/-ka). Co więcej, w ramach lepszego dopasowania do zasad gramatyki polskiej, nowe
słowa otrzymują dodatkowo polską fleksję, czyli końcówki przy odmianie wyrazów: benefity (ang.
benefits - zasiłki), offa (ang. off – okres wolnego), w aprilu (ang. April – kwiecień). Wyrazów tych nie
znajdziemy w żadnym słowniku, ponieważ funkcjonują one jedynie w mowie potocznej.
Przynajmniej na razie.
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Powstawanie tego typu słów jest uzasadnione wyjaśnionym powyżej „kuszeniem”. Takie zwroty
wchodzą niestety często w nawyk, ponieważ łatwiej jest powiedzieć coś szybko i na skróty niż użyć
poprawnego lecz obszerniejszego określenia. Zwłaszcza, gdy ma się pewność, że nasz rozmówca,
który prawdopodobnie zna funkcjonujące przepisy i realia w takim stopniu jak my, na pewno
zrozumie, o czym mowa. Pamiętajmy jednak, że jadąc na spotkanie z rodziną lub przyjaciółmi w
Polsce, możemy się spodziewać, że nasz rozmówca – jeśli nie zna dobrze angielskiego – oprócz tego,
że prawdopodobnie zostanie rozweselony naszą wypowiedzią, nie do końca też zrozumie, o co nam
chodzi.

W OBIE STRONY

BARDZO WAŻNE jest więc, aby ucząc się słownictwa, uczyć się zarówno słów angielskich, jak i
polskich. Być może brzmi to dziwnie, lecz uczenie się polskich odpowiedników słów angielskich jest
równie ważne jak nauka samych słówek angielskich. Mieszkając za granicą jest to dość oczywiste,
ponieważ wszystko, co nas otacza, jest po angielsku i chcemy wiedzieć, co te słowa znaczą po
polsku. Będąc natomiast w Polsce często bywa, że uczymy się jedynie angielskiego tłumaczenia słów
polskich. W rezultacie, gdy ktoś nas pyta: „Jak to jest po angielsku?”, nie mamy trudności z
odpowiedzią. Natomiast, gdy widząc angielski tekst, jesteśmy pytani: „Co to znaczy po polsku?”,
mogą się pojawić problemy z przypomnieniem sobie znaczenia.

To dlatego, że mniejszą wagę przykładamy do nauki „na nasze” (bo myślimy, że nasze jest naturalne
i zawsze będzie w głowie), a ważniejsza wydaję się nauka „na obce”. W rzeczywistości obie są
równie ważne! Dlatego istotne jest, aby na naszej liście słówek zakrywać ręką raz słowa angielskie,
a raz polskie i na przemian odgadywać ich znaczenia. Tak samo z fiszkami w naszym magicznym
pudełku – raz patrzmy na stronę z polskim wyrazem i odgadujmy, jaki angielski jest po drugiej
stronie, a raz patrzmy na słowo angielskie i próbujmy odgadnąć jego polski odpowiednik.

Dzięki temu nie będziemy kaleczyć ani języka obcego ani ojczystego, który na obczyźnie jest równie
ważny. Wówczas nasza komunikacja z innymi będzie efektywna i przyjemna, a naszego rozmówcę
nie będą dziwiły takie kwiatki jak: „Jadę do domu na holideja w aprilu, bo mi w dżulu nie dali offa”.

Pozdrawiam i życzę owocnej nauki!

P.S. A może macie swoje własne, sprawdzone pomysły na naukę, o których nie było wzmianki w
poradniku? Jeśli tak, zapraszam do podzielenia się nimi.

http://say-it.me/
http://www.say-it.me/
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