
Drodzy Rodzice, drodzy Uczniowie! 

 

Jak uczyć się języków obcych?  

 

Nauka każdego przedmiotu wymaga czasu, chęci, motywacji oraz zaangażowania ze 

strony uczącego się. Tak samo wygląda sprawa nauki języka obcego. Zależy ona przede 

wszystkim ode mnie samego (ucznia), ponieważ jeśli ja nie będę chciał się nauczyć 

czegokolwiek, to nikt za mnie tego nie zrobi. Natomiast nauczyciel pokazuje mi, jak się mam 

uczyć, co powinienem umieć i jak mogę dojść do opanowania konkretnych umiejętności w 

języku obcym. Nauczyciel ma również kontrolować osiągane przeze mnie efekty tej nauki.  

Jeśli chcesz odnieść sukces w języku, musisz zaufać swojemu nauczycielowi i 

podporządkować się jego zaleceniom i radom, ale przede wszystkim: 

  

1. Wykonuj systematycznie i sumiennie zadania i ćwiczenia podczas zajęć, ale także te, które 

otrzymujesz jako pracę domową. Nie zawsze są one interesujące, ale ich rola w nauce języka 

obcego jest wielka. 

2. Nie bój się, że popełniasz błędy. Są one też ważną częścią nauki. Mówi się przecież, że 

człowiek się uczy na własnych błędach. 

3. Ucz się regularnie i systematycznie nowych słówek: Lepiej jest uczyć się 15 słówek 

dziennie przez 20 minut przez 5 dni , niż 75 słówek przez 1,5 godziny w ostatnim dniu. 

Pamięć nie wytrzyma takiego obciążenia. Mnóstwo słów zapomnisz. Języka nie oszukasz. 

4. Gramatyka ma pomóc w budowaniu zdań i komunikacji językowej, ale nie jest 

najważniejsza. 

5. Poprzez słuchanie piosenek lub ich śpiewanie poznajesz dużo słów w danym języku oraz 

wyrażeń. Możesz poćwiczyć język i wymowę, śpiewając np. przy  karaoke. 

6. Jeśli nie znasz znaczenia danego słowa, możesz skorzystać ze słowników on-line lub 

translatora google. 

7. Próbuj czytać proste teksty albo  jakieś zdania, które zobaczysz np. w reklamie lub 

usłyszysz w filmie. 

8. Ucząc się po 10 słów dziennie, poznasz blisko 3000 słówek przez cały rok (Brzmi nieźle, 

prawda?) 

9. Po zakończeniu pracy  zaplanuj dla siebie jakąś przyjemność na zakończenie nauki w  

danym dniu. 

10. Pamiętaj, że przy nauce języków obcych ważna jest twoja postawa, twoje zaangażowanie, 

twoja pracowitość i cierpliwość. 

  

  Życzę zatem wszystkim uczącym się języka obcego, by im tych ważnych cech nigdy 

nie zabrakło. 

  

 

GOOD LUCK 

 VIEL GLÜCK 

 POWODZENIA 
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