
Pierwszą naczelną zasadą zanurzenia językowego jest fakt, że działamy 

CODZIENNIE 

Zanim usłyszę Twoje westchnięcie lub okrzyk przerażenia, pozwól, że dodam
jeszcze dwa słowa: codziennie, po trochu i przyjemnie! 

Działania te mają być krótkie, fajne i angażujące.  Poniżej znajdziesz moje
przykłady, podzielone na kategorie. 

 

Subiektywny przewodnik
 po immersji językowej

subskrybuj podcasty o interesującej Cię tematyce
znajdź audiobook w języku, którego się uczysz
słuchaj np. radia i wypisuj nowe słownictwo
oglądaj filmy na YouTube  (z napisami lub bez)
znajdź seriale w tym języku i oglądaj dla relaksu

znajdź fajnego lektora będącego native'm (np. na Italki)  i umów 2 konwersacje
trwające 30 minut w tygodniu
nagrywaj wiadomości głosowe dla innych np. na platformie Tandem
myśl "na głos" w danym języku przez 15 minut dziennie (świetnie bierze w ryzy
naszą naturalną skłonność do komplikowania własnych wypowiedzi,
zwłaszcza na początku językowej drogi :) )
codziennie wieczorem opowiedz sobie swój dzień w kilku słowach (nawet jeśli
na to być "Ja dziś dobre jedzenie" i tego typu zdania, chodzi o "odzyskiwanie"
słówek, które już znasz i kombinowanie)

Słuchanie:

Mówienie:

https://www.italki.com/i/Dfc0Df?hl=en-us
https://www.tandem.net/


kup ebook w danym języku i codziennie przeczytaj jedną stronę
dołącz do różnych grup na Facebooku i czytaj posty
znajdź blogi o tematyce, która Cię ciekawi i regularnie tam zaglądaj
zaprenumeruj (możesz także online) jakiś magazyn o bliskiej Ci tematyce i
czytaj do wieczór

zrób playlistę z fajną muzyką w tym języku, przeanalizuj teksty piosenek
(emocje ukryte w piosenkach ułatwiają zapamiętywanie! 
na początku słuchaj z transkryptem, aby sobie ułatwić

każdego dnia napisz 5 zdań w obcym języku (taki pamiętnik)
dołącz do portalu typu Tandem i pogadanie z kimś pisząc przez 10 minut
dziennie 
dołącz do Facebook'owych grup o interesującej Cię tematyce i udzielaj się
pisząc

Ważne: nie chodzi o to, abyś codziennie robiła wszystko. Wystarczy, że wybierzesz
jedną, dwie aktywności na każdy dzień i w ten sposób będziesz działać krok po kroku i
do tego różnorodnie. Dodatkowo, wiele z nich możesz wykonywać jako czynności
poboczne, np. robiąc coś w domu czy jadąc do pracy.

Pamiętaj, że to wszystko ma Ci sprawiać przyjemność!

Podejdź do tego na luzie. Progres językowy najszybciej się dzieje wtedy, kiedy
działamy regularnie w niewielkich dawkach. "Żyjąc" danym językiem zaczynasz w
naturalny sposób przyswajać to, co najważniejsze i po prostu go używać. A to jest
przecież najważniejsze!
 
Trzymam za Ciebie kciuki,

Czytanie:

Pisanie: 

Weronika

https://www.tandem.net/

