
Nadszedł czas, aby zarezerwować swoje pierwsze zajęcia, niezależnie od tego,
czy uczysz się od jakiegoś czasu, czy dopiero zaczynasz.

Z filmu dowiedziałeś się, jak przygotować się do zajęć mówienia w ciągu
pierwszych 2 tygodni nauki.

ITALKI 
 

- strona, na której
znajdziesz lektorów z

całego świata 

PRZYDATNE L INKINie krępuj się więc przejść do sekcji PRZYDATNE
LINKI, aby przejść na platformę, na której można
znaleźć native speakerów z całego świata.
Możesz też skorzystać z czyjegoś polecenia,
wybrać lektora lub po prostu znaleźć kogoś na
Tandemie i rozpocząć wymianę językową. 

Wymiana językowa to taka opcja, podczas której
uczysz kogoś swojego języka (lub innego języka,
w którym czujesz się pewnie), a druga osoba
uczy Cię swojego rodzimego języka. Super
sprawa, koszt zerowy :)

Niezależnie od tego, który sposób wybierzesz,
pamiętaj o jednej rzeczy:

TANDEM
 

- aplikacja, dzięki której
możesz znaleźć osoby

zainteresowane wymianą
językową

Najlepszy czas, aby zacząć to TERAZ.

W sekcji "Materiały dodatkowe" (oraz w Bonusach dla łatwiejszej nawigacji)
znajdziesz również gotowe do wypełnienia karty przygotowania do pierwszych
konwersacji oraz do kolejnych spotkań z native'm. Niech służą Ci one za
przykłady tego, jak maksymalnie wykorzystać te 30-45 minut spędzone z
lektorem. 

No i jeszcze jedna ważna kwestia: 

Pamiętaj, że proces nauki jest DLA CIEBIE i ciesz się nim! :)

wyzwanie dla  mózgu
MODUŁ 2 ,  LEKCJA 2:  KOMUNIKACJA OD ZARAZ

POZNAJ SWÓJ MÓZG I  UCZ S IĘ  JĘZYKÓW SZYBCIEJ 1

https://www.italki.com/i/Dfc0Df?hl=en-us
https://www.italki.com/i/Dfc0Df?hl=en-us
https://www.italki.com/i/Dfc0Df?hl=en-us
https://www.italki.com/i/Dfc0Df?hl=en-us
https://www.tandem.net/
https://www.tandem.net/
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W filmie nauczyłeś się, jak ćwiczyć wymowę, aby czuć się pewnie i być
rozumianą.

Podsumujmy krótko, co się tam wydarzyło:

1) Zapoznaj się z zasadami wymowy języka, którego się uczysz. Pomoże Ci to
zwrócić uwagę na charakterystyczne dźwięki tego języka. Każdy język ma
swoje własne cechy, jeśli chodzi o sposób, w jaki mówimy: niektóre mają
dźwięki nosowe, inne dyftongi itp. Kiedy poznasz je na początku nauki, znacznie
łatwiej będzie nauczyć się poprawnej wymowy.

Pamiętaj, że jeśli chodzi o wymowę, wyrobienie sobie złych nawyków, 
a następnie ich zmiana, wymaga więcej pracy niż nauka poprawnej wymowy
od samego początku. To zresztą dotyczy nie tylko wymowy :)

2) Ułatw sobie naukę. Wiem, że niektóre słowa mogą być wyzwaniem, nie ma
w tym żadnego wstydu! Bądź dla siebie dobra - podziel trudne słowa na
sylaby, powtarzaj je po kolei, zwiększając szybkość. Zobaczysz, że w ten sposób
zarówno mózg, jak i aparat mowy przyzwyczają się i wymawianie ich staje się
coraz łatwiejsze!

Pamiętaj też, że nie musisz być Strusiem Pędziwiatrem. 

Większość problemów z wymową wynika z prób
mówienia bardzo szybko. Zauważ, że kiedy skupisz się
na wolniejsze i bardziej jakościowej komunikacji, Twoja
wymowa jest znacznie lepsza.

3) Istnieje wiele zasobów, które mogą Ci pomóc!
Korzystaj ze stron takich jak Forvo, słowników
internetowych (tutaj są linki do tych, których sama
używam       ). Poproś nauczyciela, aby włączył do
zajęć pięciominutowe ćwiczenia wymowy. Małe kroki
robią wielkie rezultaty! 

FORVO

USEFUL L INKS

PONS
 

BAB.LA
 

https://forvo.com/
https://en.pons.com/translate
https://en.bab.la/dictionary/
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Jak już wiesz z nagrania dla tej lekcji, YouTube może być świetnym źródłem do
ćwiczenia wymowy. Oto kilka kanałów, które mogą Ci się przydać:

HISZPAŃSKI
 

PRZYDATNE LINKI

FRANCUSKI

Jeśli na tej liście nie znajdziesz języka, którego się uczysz, nie martw się! 
To tylko przykłady. Przejrzyj YouTube, aby odkryć inne fajne kanały, z których
możesz się uczyć! Możesz skorzystać z mojej propozycji po prostu po to, aby
zobaczyć, jakiego rodzaju kanałów tutaj szukamy (przede wszystkim takich,
które dokładnie pokazują, jak działa aparat mowy podczas wymawiania
określonych dźwięków).

Wybierz kanał najlepszy dla siebie i widzimy się w kolejnej lekcji! 

WŁOSKI NIEMIECKI

ROSYJSKI PORTUGALSKI

CHIŃSKI KOREAŃSKI

French Pod

French Truly TV

Español Con María

Experiencias en
Español 

Impara l'Italiano

Dizione IT

German with Anja

German Pod

Learn Russian

Real Russian Club

Practice
Portuguese (PT)

Portuguese Lab
(PT)

Chinese Class 101

Slow & Clear
Chinese

Talk to me in
Korean

Korean Class 101

Português com
Marcia Macedo

(BR)

https://www.youtube.com/watch?v=MVI_TDGAfI4&list=PLtJL6GKh6j0W3tMIoHyYC0Q3hfGBb9Zdu
https://www.youtube.com/watch?v=B8mXz9YWTV0&list=PL_xzGv_TlWlTAiBERBH6dzuljYysgM6MR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLshWcFjbCzxRXaySgQkZO1o3zPxE2qCR5
https://www.youtube.com/watch?v=8AkJ8P2ZhPY&list=PLhOZmRkHtV7BjaRVsuvOXie00jGPLBnfS
https://www.youtube.com/watch?v=8AkJ8P2ZhPY&list=PLhOZmRkHtV7BjaRVsuvOXie00jGPLBnfS
https://www.youtube.com/watch?v=naK3c55Xajo
https://www.youtube.com/channel/UCl2ZXJfNib_KU-eM-soTKMw
https://www.youtube.com/watch?v=3C8j7y9VxUk&list=PLYzp2xhTw9W0xYYdHGGR6D2e6nTKLVL_K&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=EvDB5Xq-LeQ
https://www.youtube.com/watch?v=FtORpZSnkfc
https://www.youtube.com/playlist?list=PLx1Hrg5Bg3xrREZEDncITFfd6ay2bNcni
https://www.youtube.com/watch?v=AueYstylt2o&list=PLX0GttSBXjD1tHUwBWe9lcBPJcXm2DMUz&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=dqSc_HxG2Mc
https://www.youtube.com/watch?v=oCQ2k85MUyc
https://www.youtube.com/watch?v=SqI3BCMIhJc
https://www.youtube.com/watch?v=zhf9NWKHjqE&list=PL291098F538F4DAE5
https://www.youtube.com/watch?v=V1quhSc9t_U&list=PLAKEOhhoOenMPL-DC_BkT7Ev-VewQQPTm
https://www.youtube.com/watch?v=krScYnnn9jU&list=PLlsxoL4OXm7U6Z-QfqT8W2PcRyQyEtudV

