
 Jak uczyć się słówek, żeby pięknie mówić?  

 

1. Zmieniaj często otoczenie, w którym się uczysz. Mózg zapamiętuje lepiej kiedy uczy się 

czegoś w zupełnie nowym miejscu (jeśli do tej pory uczyłeś się w domu, idź do innego pokoju, 

kuchni, wyjdź na spacer, do kawiarni…) 

2. Wybierz słowa ważne. Czytając nowy artykuł masz ochotę zapisać i nauczyć się wszystkich 

nowych słów. To częsty błąd. Podziel słowa na: 1. Bardzo ważne i przydatne, 2. Słowa 

ciekawe, które warto znać, 3. Słowa niekoniecznie ważne w danym momencie. Zdecyduj o 

wypisaniu konkretnej ilości słówek, np. 10 słówek z grupy pierwszej, 6 słówek z grupy drugiej 

i 2 słówka z grupy trzeciej. 

3. Znajdź swoją porę do nauki. Ucz się w różnych porach dnia i obserwuj, kiedy zapamiętujesz 

najwięcej. Gdy będziesz wiedzieć, w jakich porach dnia Twój umysł jest najbardziej chłonny i 

świeży, będziesz wiedzieć, kiedy zabierać się do powtarzania słownictwa.  

4. Skoncentruj się na jednym temacie przez dany okres czasu. Jeśli podczas jednego dnia 

będziesz skakać z tematu o negocjacjach przez gotowanie po politykę, trudniej będzie 

opanować słownictwo. Zdecyduj, że np. przez 1 lub 2 tygodnie zajmujesz się jedną tematyką, 

czytasz artykuły i słuchasz nagrań na jeden temat i zyskujesz różne punkty widzenia. 

5. Notatki. Rób notatki w języku, którego się uczysz. Notuj to, co zapisujesz sobie codziennie w 

języku ojczystym. Np. lista zakupów, lista prac domowych, raport ze spotkania, lista spraw do 

załatwienia. Dzięki temu będziesz podtrzymywać znajomość słownictwa często używanego. 

6. Dużo czytaj w języku, którego się uczysz. Czytaj o tym, co Cię interesuje. W szczególności 

blogi tematyczne, ponieważ są pisane współczesnym, naturalnym językiem i można 

wychwycić często powtarzające się wyrażenia i zwroty. 

7. Słuchaj. Pasywnie. Cokolwiek robisz: sprzątasz, gotujesz, ćwiczysz, jedziesz do pracy, niech w 

tle rozbrzmiewa telewizja, kanał YouTube, radio, podcasty w języku, którego się uczysz. Nie 

musisz wcale koncentrować się na tym, czego słuchasz. Pasywne słuchanie pozwoli Ci 

przyswoić i poczuć dźwięki i intonację języka, a także często używane słownictwo i struktury 

gramatyczne (zupełnie podświadomie!). Ważne! Słuchaj codziennie, nawet jeśli na początku 

niewiele rozumiesz!  

8. Bądź świadomy tego, czego się uczysz. 

 


