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Jak zacząć mówić w ciągu pierwszych 2 tygodni nauki
Jak przygotować się do pierwszej lekcji konwersacji i jak dalej pracować 

po co Ci trening wymowy i jak ćwiczyć wymowę zarówno z lektorem, jak 

Witaj w lekcji, która wyzwoli Twój potencjał komunikacji w obcym języku,
niezależnie od tego, jak długo się uczysz. Omówiliśmy już blokady, które mogły
powstrzymywać Cię przed swobodnym mówieniem, za nami także wstęp
dotyczący procesu zapamiętywania i lekcja o organizacji czasu. Twój cel jest
teraz jasny: PRAKTYKA, PRAKTYKA, PRAKTYKA. Wskakujemy więc w tematy, które
pokażą Ci naprawdę skuteczne metody nauki języków! Gotowa? 

W tym materiale dowiesz się:

      z lektorem, aby naprawdę widzieć postępy po każdym spotkaniu

      i samodzielnie

Pierwszą rzeczą, którą musimy tutaj głośno i wyraźnie powiedzieć, jest to, 
że MÓWIENIE JEST ABSOLUTNIE KLUCZOWYM SKŁADNIKIEM NAUKI JĘZYKA.
I hoć brzmi to banalnie (na poziomie racjonalnym jawi się jako oczywista
oczywistość!), to często kiedy przeanalizujemy nasze działania językowe,
okazuje się, że … robimy wszystko, tylko nie to. 

A przecież właśnie dlatego zaczęliśmy się uczyć. To jest nasz ostateczny cel,
jeśli o języki chodzi. 

Na początku przyjrzyjmy się bliżej bardzo szkodliwemu przekonaniu, które
słyszymy w naszych głowach bardzo często. Brzmi ono:

Aby zacząć mówić, muszę najpierw nauczyć się trochę mówić.

NIE!

Aby móc nauczyć się trochę mówić, musisz ZACZĄĆ MÓWIĆ!
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Nic nie rozwija Cię bardziej niż faktyczny akt mówienia. I to jest totalny stek
bzdur, że trzeba się najpierw czegoś nauczyć, aby zacząć mówić.
Zaryzykuję powiedzenie nawet więcej: wystarczy dosłownie nauczyć się 
4 zdań, które ja nazywam ZESTAWEM PRZETRWANIA i można ruszać na
pierwsze konwersacje. 

Te zdania to:

Co to jest?
Jak powiedzieć “…” ?
Nie rozumiem, czy możesz powtórzyć?
Co oznacza słowo “...” ?

Tłumaczysz te zdania na język, którego się uczysz i gotowe!

Możesz teraz zarezerwować 30-minutową konwersację z native speakerem 
i po prostu zacząć mówić, używając tych zdań.

Rezerwacja zajęć z native speakerem powinna nastąpić w ciągu pierwszych 
2 tygodni nauki. Mówię to całkiem serio. Ja to robię, moi klienci to robią i wiesz
co? Jeśli też to zrobisz, to w ten sposób natychmiast przekroczysz barierę,
której wielu ludzi nie przekracza przez miesiące, a czasami nawet lata.

PO PROSTU ZACZYNASZ MÓWIĆ.

Jeśli myślisz, że uczysz się języka np. wykonując ćwiczenia, uzupełniając jakieś
luki lub kiedy coś czytasz czy sprawdzasz gramatykę, to nie chcę być brutalna,
ale tak nie jest.

Prawdziwa nauka ma miejsce, gdy UŻYWASZ języka. Wszystkie inne rzeczy to
jest „praca przygotowawcza”, która ma na celu poprawę płynności mówienia.

Jeśli jednak nie uwzględnisz faktycznego MÓWIENIA w Twoim planie, wszystko 
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idzie na marne. Ponadto inne działania powinny bazować na odkryciach
dokonanych podczas używania języka.

Tak więc gramatyka, przez którą przechodzisz, zależy od tego, czego
brakowało Ci w swoich zasobach na konwersacjach. Słownictwo, przez które
przechodzisz, niech będzie przygotowaniem do kolejnych konwersacji.
To samo dotyczy czytania, pisania czy słuchania - niech będą one wsparciem
dla kolejnego spotkania z native'm, na którym zaczniesz w praktyce używać
tych konkretnych zdań lub struktur. 

Jak widać: regularne MÓWIENIE jest niezbędne i powinno nadawać rytm
każdej innej aktywności. Ono tworzy ścieżkę Twojego uczenia się. 

Jeśli czujesz, że potrzebujesz najpierw trochę praktyki, aby zarezerwować
pierwsze zajęcia, to proszę Cię - zaufaj mi: zrób na odwrót. .

Po prostu zarezerwuj zajęcia już dziś, bez względu na Twój poziom.

To może być największy przełom, jakiego dokonasz! Przyniesie Ci to o wiele
większy postęp niż jakakolwiek inna rzecz, którą zdecydujesz się zrobić zamiast
tego.

Jeśli zaczynasz od zera z nowym językiem, możesz skorzystać z Formuły
Szybkiego Startu przed pierwszym spotkaniem. Kroki są następujące:

1) Wchodzisz na stronę internetową, taką jak Italki (z której osobiście
korzystam i którą polecam innym). Znajdujesz nauczyciela, z którym czujesz
klimat (wszyscy mają tam krótkie wideo wprowadzające, więc możesz
zobaczyć, czyja energia Ci odpowiada), a następnie ... BUM!

Rezerwujesz zajęcia z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. 

Masz 2 tygodnie na przygotowanie.

transkrypt

POZNAJ SWÓJ MÓZG I  UCZ S IĘ  JĘZYKÓW SZYBCIEJ 3

MODUŁ 2 ,  LEKCJA 2:  KOMUNIKACJA OD ZARAZ

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


2) Przez kolejne dni stosuj następującą formułę przygotowawczą:

Dni 1-3:

Słuchasz języka przez 15-20 minut dziennie. Najlepiej wybrać kilka nagrań,
które są przeznaczone dla początkujących, ale najważniejsze jest, aby był to
normalny tekst, a nie np. 5 zdań przedstawiających koniugację czasownika 
w czasie teraźniejszym. Tekst.

Żeby znaleźć coś w formie pełnego tekstu, zwykle celować w poziom A2-B1.
Możesz również użyć nagrania z transkrypcją, ale opowiem o tym więcej w
lekcji na temat Innych Specjalności, gdzie mówimy m.in. o słuchaniu.

Przez pierwsze 3 dni skupiasz się tylko na melodii, dźwiękach, może uda Ci się
wyłapać jakieś podstawowe słowa? Możesz je również zapisać, jeśli masz
ochotę. 

Dni 4-8:

Słuchasz i powtarzasz. Zasadniczo robisz dokładnie to samo, dodając do tego
powtarzanie. Nie próbuj tłumaczyć, skup się na utrzymaniu tempa i melodii.
Powodem, dla którego nie tłumaczymy, jest to, że chcemy skupić mocniej na
samym brzmieniu i próbie odtwarzania. Na ten moment nie dodajemy tutaj
nic więcej, tylko inwestujemy całą energię właśnie w te aspekty.
 
Dni 9-13:

Słuchasz, powtarzasz i zaczynasz analizować. Spróbuj dostrzec jakieś zasad
(na przykład: gdzie idzie rzeczownik w zdaniu? Gdzie czasownik? Gdzie idą
inne części mowy? Sprawdź, czy potrafisz zauważyć jakieś analogie na
przykład: niektóre słowa mają takie same zakończenia, wytrop czy są to
rzeczowniki czy może czasowniki? Czy w pytaniach mamy zmianę kolejności
słów i temu podobne charakterystyczne elementy? Na tym etapie możesz
spróbować skupić się na znaczeniu tekstu, np. zrozumieć poszczególne słowa 
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albo ogólną ideę, na przykład: tutaj mówią o domu i meblach lub ten tekst
mówi o tym, jak schudnąć.

3) Tłumaczysz swój ZESTAW PRZETRWANIA.

Naucz się tych 4 zdań (oczywiście możesz je również mieć przed sobą na
zajęcia, aby użyć ich w nagłym przypadku) i jesteś prawie gotowy na pierwsze
zajęcia z native speakerem.

Przed zajęciami dodatkowo sprawdź koniugację czasownika „być” oraz
podstawową odmianę czasownika w czasie teraźniejszym, wypisz także 
10 najczęściej używanych rzeczowników, przymiotników i czasowników. 
Jak na pierwsze zajęcia jesteś super przygotowana!

Teraz, kiedy technikalia mamy już za sobą, a Ty mam nadzieję już umówiłaś
konwersację (jeśli nie to wciśnij teraz pauzę i zrób to), przed nami kilka rzeczy,
które pomogą Ci iść na pierwsze spotkania w pełnym komforcie psychicznym. 

Pamiętaj, że zajęcia, które bukujesz są przeznaczone dla Ciebie i abyś robiła
postępy. Nikt cię tam nie ocenia, nikt nie skupia się na Twoich błędach. 
To jest native speaker - on jest podekscytowany, że chcesz nauczyć się jego
języka. Pomyśl o tym: kiedy ktoś mówi do Ciebie po polsku, myślisz sobie: “Co
za głupek, tak się nie mówi, źle to odmienił! '', czy raczej: “O wow, jakie to jest
super, że ktoś chce mówić w moim języku!” i natychmiast masz ochotę tą
osobę w tym wesprzeć? 

Dodatkowo: ta osoba jest nauczycielem, więc jest przyzwyczajona do tego, 
że ludzie stawiają z nią pierwsze kroki w swojej podróży językowej. 
Ty masz się przy tym dobrze bawić! Jaknie wiesz, co powiedzieć - uśmiechnij
się, albo wybuchnij śmiechem i przede wszystkim: spokojnie! To jest czas dla
ciebie. Dla Ciebie i Twojego rozwoju. Przyjmij to w swoim serduszku i ciesz się
tym! 

Kolejna sprawa: przed zajęciami stwórz dokument w Google Docs i poproś 
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nauczyciela, aby robił tam notatki. To będzie taki Wasz wspólny zeszyt. Poproś,
aby notował słowa, których nie znasz i podawał jakiś przykład w zdaniu. Dla
native’a jest to 10 sekund pracy, która znacznie ułatwi Ci późniejsze powtórki.

Po zajęciach możesz też tworzyć własne zdania, używając tego słowa. 
O skuteczności tej metody wiesz już z lekcji na temat Karmienia mózgu wiedzą.  

I na koniec: nie panikuj. Jeśli nie wiesz, co powiedzieć, weź głęboki oddech,
zbierz swoje myśli do kupy i postaraj się jak najskładniej przekazać to, na czym
ci zależy. 

Nie stresuj się pauzą, znacznie lepiej przez chwilę milczeć, niż gadać głupoty.
Poza tym pauza jest naturalnym elementem języka i świadczy o świadomości
komunikacji, o niczym więcej. 

Dobra, zanim przejdziemy do następnej lekcji, zobaczmy, jak jeszcze możesz
wpływać na swoją umiejętność mówienia. 

Po pierwsze: ustaw mówienie jako swój priorytet. Oznacza to, że niezależnie 
od językowego działania, które wykonujesz, Twoje pierwsze, podstawowe
pytanie powinno brzmieć:

Jak poprawia to moją umiejętność mówienia?

Jeśli odpowiedź brzmi: cóż, niezbyt mocno, wtedy albo zrób to inaczej, w
bardziej praktyczny sposób, albo przestań to robić! Zamiast tego zacznij robić
coś bardziej rozwijającego w kierunku płynności w mówieniu.

Komunikacja jest najważniejszą umiejętnością (już się powtarzam, wiem, 
ale robię to specjalnie!). Wszystko, co robisz, powinno wspierać i rozwijać
Twoją komunikację. Tutaj nie ma o czym dyskutować.

Powiedzmy sobie teraz o tym, jak inaczej możesz ćwiczyć mówienie, jeśli nie
masz okazji spotkać się z nauczycielem? Oto kilka pomysłów:
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Umów się ze sobą na codzienne wyzwanie: Każdego dnia ustawiaj stoper 
na 10 minut i przez ten czas myśl w innym języku. Możesz nie być w stanie
pomyśleć wszystkiego, co normalnie byś pomyślała, ale będziesz tworzyć,
tworzyć i jeszcze raz tworzyć. I to jest najważniejsze!

Kolejną rzeczą, którą możesz zrobić, jest spisywanie swoich myśli. Stwórz sobie
taki “językowy pamiętnik”. Poważnie, w ten sposób nie tylko ćwiczysz
formułowanie myśli w poprawne zdania, ale także ćwiczysz umiejętność
pisania. Powiem o tym jeszcze trochę w lekcji na temat Innych specjalności,
gdzie mówimy m.in. o pisaniu. Po prostu pisz codziennie kilka zdań o tym, co
się wydarzyło, jakieś swoje przemyślenia etc. 

Kolejny sposób: słuchanie i powtarzanie, które praktykowałaś w Formule
Szybkiego Startu. Ono może pozostać z Tobą w codziennej praktyce. Dla
mózgu powtarzanie tego, co właśnie usłyszałaś, jest wyzwalaczem zupełnie
innego rodzaju niż samo słuchanie. 

Pamiętasz przykład na temat powtarzania imion, gdy jesteś na spotkaniu 
i chcesz zapamiętać dużo nowych osób? Powtarzanie ma moc! 

Dobra, zajmijmy się teraz innym ważnym aspektem nauki mówienia, czyli
wymową. Gdyby tylko istniało magiczne narzędzie, które sprawi, że będziesz
mówić jak native! W rzeczywistości istnieje kilka narzędzi, które zdecydowanie
mogą pomóc w tym aspekcie. Nie są może one magiczne, ale na pewno
skuteczne. 

Wymowa jest ważna z 2 powodów: po pierwsze, określa, czy inni Cię 
z łatwością zrozumieją, czyli wpływa bezpośrednio na Twoją możliwość
komunikacji.

Po drugie, co odnosi się do kwestii bardziej psychologicznej i jest powiązane 
z pierwszą, lekkość porozumiewania się zwiększa pewność siebie i sprawia, 
że Twoje   mówienie staje się coraz bardziej śmiałe. 

transkrypt

POZNAJ SWÓJ MÓZG I  UCZ S IĘ  JĘZYKÓW SZYBCIEJ 7

MODUŁ 2 ,  LEKCJA 2:  KOMUNIKACJA OD ZARAZ



Z tego względu naprawdę dobrze jest włączyć trening wymowy do swojej
strategii nauki od samego początku.

Jest kilka kluczowych aspektów, na które musisz zwrócić uwagę, aby upewnić
się, że rozumiesz innych i że jesteś rozumiana. Potrzebujesz przeanalizować
dźwięki składające się na dany język. Pozwól, że powołam się tutaj na kilka
przykładów z języka angielskiego. Mogą to być np. krótkie i długie samogłoski,
jak np. angielskie heat i hit, różna wymowa konkretnych kombinacji liter, takich
jak w słowach tread ii thread. Tylko jedna litera jest inna, a słowo ma zupełnie
inną wymowę i całkowicie inne znaczenie. 

Innym przykładem są słowa mind i mint, które znowu wydają się być bardzo
podobne w zapisie, ale to dwa różne słowa. Jeśli są wymawiane w ten sam
sposób, kontekst może być niejasne.

Jeśli powiesz na przykład

Do you mint opening the window?

być może będzie to zrozumiane przez native’a, ale też na pewno wywoła
uśmiech na jego twarzy :)

Każdy język to zestaw połączonych dźwięków. Twój aparat mowy kształtuje się
w określony sposób, w oparciu o Twój język ojczysty. To znaczy, że
przystosowuje się anatomiczne do określonych dźwięków. I teraz ważna
kwestia: to nie oznacza, że nie możesz nauczyć się wymawiać innych
dźwięków.

Początkowo mózg filtruje dźwięki na podstawie tego, czy je zna czy nie.
Oznacza to, że jeśli nie nauczysz się wymawiać dźwięków charakterystycznych
dla danego języka, możesz czuć się zdezorientowana w niektórych sytuacjach.
Dzieje się tak dlatego, że mózg nie jest w stanie zareagować na coś, czego nie
potrafi przetworzyć. To znaczy, że czasem możesz mieć trudności
z identyfikowaniem słów, nie mówiąc już o poprawnym ich wymawianiu.
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Często wydaje nam się, że nauka języka to zajęcie jedynie intelektualne.
Wymowa pokazuje, że nie jest to do końca prawda, bo trening wymowy 
to trening fizjologiczny. Jest związana z Twoimi mięśniami i ukształtowaniem
Twojego narządu mowy. Twarz ma 43 mięśnie, które potrzebują nauczyć się
konkretnych ruchów i zautomatyzować je. Twój narząd mowy potrzebuje
czasu i praktyki, by przyzwyczaić się do konkretnych dźwięków, a mięśnie aby
nauczyć się aktywować w sposób możliwie jak najbardziej zbliżony do
przeciętnego native speaker’a.

Z mojego doświadczenia wynika, że   im wcześniej zaczniesz typową praktykę
wymowy, tym szybciej zaczniesz mówić pewnie i możesz ograniczyć ten rodzaj
treningu na korzyść innych dyscyplin. Kiedy zaczynasz działać w ten sposób
od samego startu, Twój mózg na późniejszych etapach jest bardziej uważny
na różne dźwięki i automatycznie koduje poprawną wymowę. 

Jak więc najlepiej ćwiczyć?

1) Źródło numer jeden jest najlepszym przyjacielem wielu: YouTube. Jest tak
wiele kanałów, które mogą pomóc Ci ćwiczyć na początku (kilka
przykładowych linków znajdziesz w sekcji PRZYDATNE LINKI w “Wyzwaniu dla
mózgu” dla tej lekcji). Mogą to być filmy prezentujące wymowę danego słowa
lub całe zajęcia z wymowy, które pokazują tekst wraz z wymową (tak samo,
jak działa to podczas słuchania z transkrypcją i powiem więcej na ten temat 
w lekcji o innych specjalnościach języka, gdzie zajmujemy się słuchaniem).

Na co zwrócić tutaj uwagę? Aspekty techniczne! Sprawdź, jak osoba porusza
ustami i twarzą, wymawiając określone dźwięki. Sprawdź, jak kształtuje się język
(oczywiście jeśli jest widoczny). Sprawdź, czy powietrze powinno wydostawać
się przez usta, czy też przez nos (tak jak w przypadku dźwięków nosowych 
w wielu językach).

Nie martw się, jeśli na początku trudno to powtórzyć, po prostu próbuj dalej, 
a będziesz zaskoczona, jak szybko będziesz w stanie wypowiedzieć bez
wahania nawet najbardziej kosmiczne słowa. 
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I co najważniejsze:  powtarzaj na głos! 

Jeśli nie masz warunków do mówienia na głos (bo na przykład jedziesz
autobusem i opinia innych na tyle Cię interesuje, że nie chcesz tego robić :)),
wystarczy wykonywać mikroruchy ustami - na poziomie neurologicznym jest
to wystarczający bodziec dla mózgu, który pomaga kodować prawidłową
wymowę. Brzmi jak magia? Najważniejsze jest to, że faktycznie działa!

2) Dziel trudne słowa na sylaby. Nie dręcz się powtarzaniem skomplikowanych
łamańców językowych! Podczas treningu podziel słowa na mniejsze porcje,
powtórz 3 do 5 razy, a dopiero potem powiedz całe słowo 2 lub 3 razy,
zwiększając prędkość. Zobaczysz, że od razu będzie Ci łatwiej.

Weźmy sobie tutaj jakiś trudniejszy przykład. 

Portugalskie słowo: otorrinolaringologista. 

Podzielmy to na mniejsze części: 

o - to - rri-no-la-rin-go-lo-gis-ta

Prostota rządzi, czego nauczyliśmy się w jednej z poprzednich lekcji. Podziel
słowo, naucz się go i potem powtarzaj!

3) Używaj ikon wymowy w słownikach internetowych i na stronach takich jak
forvo.com. Zaletą Forvo, tak jak i wielu słowników, jest to, że można tam znaleźć
wiele różnych rodzajów wymowy, takich jak brytyjska i amerykańska 
lub wymowa tego samego słowa w języku hiszpańskim prezentowana przez
ludzi z różnych krajów hiszpańskojęzycznych, europejskiej i brazylijskiej odmiany
portugalskiego itp. 

W słowniku czasem zobaczysz, że więcej niż jeden sposób wymowy jest
poprawny. W takim przypadku możesz wybrać tę, która bardziej przemawia 
do twojego serca.
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Jak zacząć mówić w ciągu pierwszych 2 tygodni nauki
Jak przygotować się do pierwszej lekcji konwersacji i jak dalej pracować 

po co Ci trening wymowy i jak ćwiczyć wymowę zarówno z lektorem, jak 

4) Poproś nauczyciela, aby włączył do Waszych lekcji 5-10 minut praktyki
wymowy. Może być ona oparta na Twoim czytaniu krótkiego tekstu lub na
słownictwie z poprzednich zajęć. Wystarczy przeczytać tekst, a nauczyciel
będzie Cię poprawiać, abyś szybciej kodowała poprawną wymowę. Takie
niewinne 5 minut na początku każdym zajęć daje naprawdę ogromne
rezultaty!

Ha, udało się! Właśnie nauczyłaś się, jak rozwijać swoje umiejętności wymowy,
abyś mógła zarówno lepiej rozumieć, jak i być rozumiana.

Mocno Cię zachęcam do włączenia treningu wymowy do Twojej nauki, 
a wkrótce będziesz w stanie wypowiedzieć nawet najdziksze słownictwo!

Podsumujmy zatem krótko lekcję dotycząca mówienia. Powiedziałyśmy sobie
o tym:

      z lektorem, aby naprawdę widzieć postępy 

      i samodzielnie

Zatem następny krok to:

REZERWACJA PIERWSZYCH ZAJĘĆ Z NATIVEM! 

Wiem że jesteś w stanie to zrobić.
Teraz chcę, żebyś Ty też wiedziała, że jesteś w stanie to zrobić.
A jedynym sposobem, aby to się tego dowiedzieć, że możesz to zrobić jest ...
ZROBIĆ TO!

Pochwal się potem w grupie na Facebooku, że ten krok już za Tobą, a my
spotkamy się w kolejnej lekcji.
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