Zasady efektywnej nauki języków

Każdy z nas ucząc się zakłada, iż w końcu nauczy się posługiwać językiem na tyle sprawnie, iż
swobodna rozmowa bądź czytanie codziennej prasy w obcym języku nie będzie sprawiało
trudności. Niestety większość z nas uczy się przez całe życie a efekty i tak pozostawiają wiele
do życzenia. Kluczem do sukcesu nie jest długa lecz efektywna nauka! Oto garść porad jak
skutecznie się uczyć żeby w końcu się nauczyć!

Poniżej prezentujemy złote zasady szybkiej i efektywnej nauki języka obcego:

- Używaj wyobraźni aby konstruować jak najwięcej skojarzeń dotyczących słówek, których
się uczysz.
- Zachowaj systematyczność w nauce języka - powtarzanie i jeszcze raz powtarzanie.
- Wypisuj różne słówka na żółtych karteczkach a następnie przyklejaj wszędzie gdzie jest to
możliwe, na meblach, ścianach itp...
- Napisz nazwy przedmiotów codziennego użytku na karteczkach a następnie poprzyklejaj
je na wszystkie przedmioty.
- Słówka ucz się poprzez ich definicje w języku obcym.
- Staraj się uczyć słówka razem z przykładowymi zdaniami, w których znajdują
zastosowanie, tak aby poznać kontekst ich stosowania i łatwiej je skojarzyć.
- Wypisuj sobie synonimy słówek i wyrażeń w języku obcym. Jednemu słówku może
odpowiadać kilka innych. Im więcej synonimów tym lepiej.
- Ułóż listę słówek i poproś kogoś aby regularnie Cię z niej przepytywał.
- Słuchaj jak najczęściej jest to możliwe języka obcego, włączając chociażby zagraniczne
internetowe radio w tle.
- Oglądaj filmy w języku obcym.
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- Regularnie odwiedzaj portale zagranicznych gazet. Znajdziesz tam wiele artykułów na
interesujące Cię tematy. Pamiętaj, nie czytaj obojętnie czegokolwiek! Szybciej się zniechęcisz
niż czegokolwiek nauczysz. Poświęć się lekturze tego czym się interesujesz a nie
przypadkowych tematów.
- Przeczytane artykuły, zwłaszcza te najbardziej ciekawe, dodawaj do ulubionych stron w
Twojej przeglądarce, tak aby za jakiś czas do nich wrócić i ponownie je przeczytać. Dzięki temu
utrwalisz sobie poznane już słówka.
- Poświęcaj każdą wolną chwilę na naukę języka. Przygotuj sobie karteczki ze słówkami i
ucz się ich w autobusie lub podczas przerw w pracy czy szkole. Wgraj do swojej komórki teksty
lub piosenki w języku, który chcesz opanować i słuchaj ich często.
- Kup książkę ulubionego autora w obcym języku wraz z audiobookiem. W zależności od
Twojego stopnia zaawanasowania czytaj książkę i jednocześnie słuchaj audiobooka, bądź
słuchaj audiobooka a w przypadku problemów ze zrozumieniem dopiero wracaj do fragmentu z
książki.
- No i najważniejsze - pozytywne myślenie i wiara w to, że szybko możesz opanować język,
którego się uczysz!
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