Samodzielna nauka angielskiego w domu
- darmowy planner
Kluczem do efektywnej samodzielnej nauki angielskiego w
domu jest… dobry plan! Dobry plan to pół roboty, jak to
mówią i nie inaczej jest w tym przypadku. Jeżeli i ty właśnie
postanowiłaś/eś popracować nad swoim angielskim w
zaciszu własnego domu, to ten planner jest właśnie dla
ciebie! Znajdziesz tu narzędzie do określenia własnych
obszarów

językowych

do

rozwoju,

podpowiedzi,

jak

rozplanować naukę, ale też gotowe sposoby i supertricki na
to, co konkretnie robić, aby skutecznie ćwiczyć swój
angielski! Po lekturze poniższego e-booka nie pozostanie Ci
już nic innego, jak… wziąć się do roboty!
Miłej lektury i powodzenia życzy:

zalety samodzielnej nauki
angielskiego w domu
•

Jest tania albo darmowa. Nawet jeżeli zdecydujesz się na zakup
jakichś dodatkowych materiałów (dostępy do stron, książki itp.),
to nadal nie kosztuje to tyle, co regularny kurs językowy.

•

Jest dostosowana do twoich potrzeb. Robisz tylko to, co lubisz!
Powtarzasz w takim tempie, w jakim ci wygodnie i za pomocą

materiałów, które lubisz najbardziej.
•

Jest elastyczna. Pracujesz, kiedy chcesz i kiedy najlepiej Ci się
myśli. Co więcej, możesz powtarzać swój angielski w wolnych
chwilach, w kolejce w sklepie, u lekarza, czy chwilę przed snem.
Żaden kurs nie da ci takiej szansy!

•

Może służyć jako wsparcie standardowego kursu czy pracy z
lektorem. Jeżeli nie czujesz się na siłach, aby całkowicie polegać
na tym, czego nauczysz się sam, możesz połączyć pracę z
lektorem z dodatkową pracą w domu.

Plan działań
W niniejszym e-booku proponuję 5 prostych kroków do
zaplanowania samodzielnej nauki angielskiego w domu. Zatem
usiądź sobie wygodnie, zaparz kawulki albo herbulki, weź długopis
i… weź się do roboty!
Będziemy działać według następującego schematu:

1.

Ustal, czego potrzebujesz.

2.

Wybierz strategię.

3.

Określ się w czasie.

4.

Wybierz metody.

5.

Utrzymaj motywację do nauki.

Gotowość? To jedziemy!

Pomyśl, czego potrzebujesz.
Na początek, przyjrzyj się krytycznym okiem swojemu aktualnemu
stanowi wiedzy. Gdzie masz braki? Nad czym konkretnie chcesz
popracować? Większość osób, które nie mogą zabrać się za
samodzielne powtórki językowe przepada właśnie z powodu braku
planu. A żeby móc przygotować plan, trzeba wiedzieć, czego się chce
i co jest do zrobienia. Dlatego mam dla Ciebie proste ćwiczenie.
Przyjrzyj się wymienionym na kolejnych stronach rodzajom
kompetencji językowych i zastanów się (szczerze! tylko Ty zobaczysz
te wyniki!), jak oceniłbyś/abyś swój aktualny poziom. Przyjmijmy,
że poziom 1 oznacza, że nie wiesz absolutnie nic, w ogóle tego nie
umiesz, nic a nic, a poziom 10 oznacza, że w tym zakresie śmigasz jak
ta lala i nic Ci więcej w tej kwestii nie trzeba, żeby uznać się za
językowego geniusza. Zaznacz znakiem X odpowiednie miejsca na
osiach.

Określ swój poziom angielskiego.
PRZYKŁAD:
Rozumienie ze słuchu (nagrania audio)
Kiedy słucham nagrania (np. radia, piosenki, podcastu, nagrania) po
angielsku….
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nie rozumiem
nic a nic
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X
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10
rozumiem
doskonale
wszystko

Popatrz teraz na kolejne kompetencje językowe i zaznacz iksem,
gdzie w tej chwili się znajdujesz, jak oceniasz swoją aktualną
wiedzę i umiejętności.

TERAZ TY!
ROZUMIENIE JĘZYKA:

Rozumienie ze słuchu (nagrania audio)
Kiedy słucham nagrania (np. radia, piosenki, podcastu,
nagrania) po angielsku….
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nie rozumiem
nic a nic

10
rozumiem
doskonale
wszystko

Rozumienie ze słuchu (video)
Kiedy oglądam film albo filmik po angielsku…
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nie rozumiem
nic a nic

10
rozumiem
doskonale
wszystko

Rozumienie tekstu
Kiedy czytam tekst (artykuł, książkę, ulotkę)...
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nie rozumiem
nic a nic
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rozumiem
doskonale
wszystko

TERAZ TY!
KORZYSTANIE Z JĘZYKA:

Pisanie
Kiedy mam coś napisać (list, e-mail, rozprawkę, artykuł) po
angielsku…
1

2

3

4

5

6

7

8

nie umiem
sklecić ani
jednego zdania

9

10

piszę bezbłędnie,
zaawansowanym
językiem

Komunikacja, mówienie
Kiedy mam porozmawiać z kimś po angielsku...
1

2

3

4

5

6

7

mam problem z każdym
zdaniem, pocę się i trzęsę

8

9

10

odnajduję się w każdej
sytuacji komunikacyjnej
po angielsku - zarówno
towarzyskiej jak i
formalnej

Gramatyka
Swoją wiedzę na temat gramatyki i umiejętności
wykorzystania jej w praktyce oceniam jako…
1

2

3

4
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6

7

8

bardzo lichą

9

10

całkowicie
kompletną,
wiem wszystko

Słownictwo
Swój zasób słownictwa oceniam jako…
1

2

bardzo ubogi

3

4

5

6

7

8

9

10
przebogaty

Pomyśl, gdzie chcesz być.
Popatrz jeszcze raz na wymienione wcześniej kompetencje językowe
i zastanów się, gdzie chciałbyś/chciałabyś się znaleźć w
porównaniu do tego, gdzie jesteś teraz.
Domyślam się, że chcesz mieć wszędzie dziesiątki :P Ale popatrzmy
na tę kwestię w jakiejś ograniczonej perspektywie czasu. Może to

być miesiąc, pół roku, rok. Cokolwiek będzie pasowało do Twoich
potrzeb i czasu, który masz na naukę. Dobrze jest mieć z tyłu głowy
cel długoterminowy, ale żeby zabrać się za jego realizację, trzeba
działać strategicznie, krok po kroku.
Popatrz teraz na wykresiki, które przed chwilą uzupełniałeś/aś. Tym

razem, zaznacz kółkiem, w którym miejscu chcesz się znaleźć dajmy na to, za pół roku. To pozwoli Ci wyznaczyć azymut
najbliższych działań.

Pomyśl, gdzie chcesz być.
PRZYKŁAD:
Rozumienie ze słuchu (nagrania audio)
Kiedy słucham nagrania (np. radia, piosenki, podcastu, nagrania) po
angielsku….

1

2

nie rozumiem
nic a nic

3

4

5

6

X
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9
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rozumiem
doskonale
wszystko

Wróć teraz do wykresów na poprzednich stronach i zaznacz
kółkiem, do czego będziesz dążyć w ciągu najbliższych kilku
miesięcy. Bądź ambitny/a, ale realistyczny/a!

Zdecyduj, od czego zacząć.
Widząc teraz rozbieżności pomiędzy tym, gdzie jesteś, a tym, gdzie
chcesz się znaleźć, czas opracować plan. Od czego zacząć swoją pracę
nad poprawą znajomości angielskiego? Ciężko będzie Ci pracować na
wszystkimi kompetencjami jednocześnie. Realnym jest wybranie
jednego głównego obszaru do rozwoju i wspieranie go
dodatkowymi dwoma kompetencjami, którymi uzupełnisz

pracę. Do wyboru masz kilka strategii wyboru kompetencji, którą
zajmiesz się najpierw:

1. Zmniejsz największą rozbieżność.
2. Zacznij od tego, co najpilniejsze
3. Zacznij od tego, co najtrudniejsze
4.

Zacznij od tego, co najprostsze

Wybór strategii
1. Zmniejsz największą rozbieżność
Czyli zacznij od tego, gdzie Twoje aktualne zdolności są najdalsze od
Twojego wymarzonego ideału. W ten sposób uda Ci się wyrównać
wszystkie kompetencje językowe tak, aby żaden rodzaj zdolności
nadmiernie nie odstawał od innych i nie blokował Twojego dalszego
rozwoju.

2. Zacznij od tego, co najpilniejsze
Jeżeli czeka Cię egzamin i wiesz, że potrzebujesz popracować nad
swoją gramatyką, albo wyjeżdżasz zagranicę, gdzie będzie musiał/a
popracować nad swoimi zdolnościami komunikacyjnymi - zacznij od
tego, co najpilniejsze i czego potrzebujesz najbardziej. Dodaj do tego
dwie kolejne kompetencje i masz gotowy plan działań!

Wybór strategii
3. Zacznij od tego, co najtrudniejsze
Wielu speców od zarządzania czasem mówi, że robotę warto zacząć
od najgorszego zadania, bo potem już będzie tylko łatwiej. No i to jest
jakaś strategia! Jeżeli i do Ciebie to przemawia, to zacznij od tej
kompetencji, z której ćwiczeniem masz najwięcej kłopotów, najmniej
ją lubisz, najbardziej Cię wkurza itp. Jeżeli zaczniesz od najgorszego,
to każdy postęp w tej kwestii będzie dla Ciebie super kopem
motywacji. No i wiadomo, wszystko kolejne będzie się wydawało
prostsze!

4. Zacznij od tego, co najprostsze
Jeżeli wiesz, że miewasz kłopoty z utrzymaniem motywacji i
samodyscypliną, to zacznij od strategii najprostszej. Czyli zacznij od

tego... co będzie dla Ciebie najprostsze! Nawet jeżeli największe braki
masz w zakresie mówienia, ale strasznie Cię stresuje, to może warto
trochę sobie odpuścić i zacząć od czegoś innego? Wzmocnienie
pozostałych kompetencji z pewnością doda Ci pewności siebie na
tyle, że któregoś dnia postanowisz się zmierzyć także ze swoimi
słabościami.

Zdecyduj, nad czym będziesz pracować!
Zastanów się teraz chwilę i zdecyduj, od których 2-3 obszarów
chcesz zacząć. Zapisz je poniżej.
W najbliższym czasie w swojej nauce angielskiego przede wszystkim
skupię się na:
………………………………….................................................................................................
................................................................................................................................................
Dodatkowo będę pracować nad:
………………………………….................................................................................................
................................................................................................................................................
oraz:
………………………………….................................................................................................
................................................................................................................................................

Określ się w czasie.
Zastanów się nad swoim tygodniowym planem zajęć i pomyśl, kiedy
dałoby się wcisnąć trochę angielskiego. Bądź realistą! Pomyśl, czy
jak wrócisz z pracy głodny/a jak wilk, to czy uda Ci się skupić na
angielskim, czy może jednak obiad będzie priorytetem? Chcesz
wstawać wcześniej, aby poćwiczyć angielski rano? Znów, przemyśl,
jak funkcjonujesz z rana. Jeżeli rano jesteś jak zombie i dopiero kawa,

zimny prysznic, druga kawa i śniadanie są w stanie postawić Cię jako
tako na nogi, to czy jak zaczniesz wstawać jeszcze wcześniej, to
będziesz skupiony/a? Nie zrozum mnie źle, nie zniechęcam do
żadnego rozwiązania. Ale uprzedzam, jak to wygląda w praktyce ;)
Bez względu na to, który dzień i jaką godzinę wybierzesz na naukę zapisz to w kalendarzu. Nowe nawyki tworzą się często w bólach i

mękach, więc może być tak, że na początku zwyczajnie będziesz...
zapominać o tym terminie! Dlatego wpisz w kalendarzu i nie
planuj żadnych konkurencyjnych działań na ten czas.

Supertricki!
1. Zacznij od niewielkiego zobowiązania. Nie planuj od razu, że
będziesz ćwiczyć angielski 3 razy w tygodniu po godzinie, bo szybko
może się okazać, że brakuje Ci czasu, coś Ci wypadnie, albo
zwyczajnie nie będzie Ci się chciało i będziesz mieć do siebie żal.
Zacznij od czegoś mniejszego - niech to będzie godzina (ustal
kiedy) raz w tygodniu. Albo zaczynaj każdy dzień od nauczenia się
jednego słówka z fiszek. Ale niech to wejdzie Ci w krew i bądź
konsekwentny. Z czasem możesz zwiększać dawkę!
2. Śledź postępy! Ściągnij sobie apkę do śledzenia nawyków (np.
Habiticę), narysuj sobie w zeszycie prosty tracker, albo po prostu
zaznaczaj wielkim X w kalendarzu wszystkie dni, w które udało
Ci się poćwiczyć swój angielski. Szybko zobaczysz, że robi się z
tego pokaźny łańcuszek treningów językowych i… szkoda Ci będzie
go przerywać!
3. Korzystaj z pomodoro! Nastawiasz zegarek (albo gotowy timer
pomodoro: https://tomato-timer.com/) na 25 minut i przez ten czas
pracujesz. Potem możesz zrobić krótszą (5 minut) albo dłuższą (10)
przerwę, ale te 25 minut jest święte i nie odrywasz się wtedy od
pracy. Po tym czasie bezwzględnie odrywasz się od roboty i robisz
coś całkiem innego - przysiady, spacer do kuchni po picie, głaskanie
kota… byle nie siedzenie przed kompem albo nad książką. Po
przerwie robisz kolejne pomodoro i tak dalej. Pozwala to utrzymać
dobrą koncentrację i się nie zamęczyć.

Mój kalendarz nauki angielskiego
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słuchanie

Czytanie

Pisanie

gramatyka

słówka

Kompendium pomysłów i tricków
na ćwiczenie języka
Czas przejść do konkretów! Jeżeli masz już plan, kiedy i co
powinieneś/powinnaś ćwiczyć, czas zaplanować, jak to zrobisz!
Poniżej przygotowałam pomysły na ćwiczenie każdego rodzaju
umiejętności językowych, o których mówiliśmy wcześniej.
Dodatkowo, w każdej kategorii znajdziesz kilka supertricków, które

uczynią Twoje zmagania z ćwiczeniami znośniejszymi ;)
Zapoznaj się z moimi propozycjami, dopisz swoje własne, a potem
zastanów się, które z tych ćwiczeń przemawiają do Ciebie i które
byłbyś/abyś w stanie robić regularnie. Na końcu tej części znajdziesz
miejsce na zapisanie wybranych form ćwiczeń!

Rozumienie ze słuchu (nagrania audio)
Jak ćwiczyć?
1. Znajdź podcasty (na przykład na Spotify albo skorzystaj z
podpowiedzi na stronie: www.fluentu.com/blog/english/eslenglish-podcasts/ ) na interesujące Cię tematy.

2. Słuchaj

radia

po

angielsku

(np.

BBC

na

http://bbcworldservice.radio.net/).

3. Kup audiobooka, którego czytałeś/aś wcześniej po polsku i
słuchaj w samochodzie albo podczas zmywania.
4. Korzystając ze słownika, korzystaj z opcji odsłuchania

wymowy (zazwyczaj jest to guzik z głośniczkiem)

5. Słuchaj piosenek po angielsku i czytaj jednocześnie ich
tekst.

Rozumienie ze słuchu (nagrania audio)
Supertricki:
1.

Słuchaj na słuchawkach. Początkowo jakość nagrania,
wszelkie szumy czy dźwięki dochodzące z domu czy zza okna
mogą skutecznie utrudniać Ci zrozumienie.

2.

Nie zrażaj się, jeśli za pierwszym przesłuchaniem nie

zrozumiesz....NIC. Potraktuj to pierwsze przesłuchanie jako
mega ogólne rozeznanie się w temacie. Odsłuchuj tyle razy, ile
potrzebujesz. Nawet, jeżeli będzie to wymagało 50 przesłuchań,
w końcu zaczniesz łapać.

3.

Spróbuj zrobić transkrypcję wybranego nagrania.
Zatrzymuj nagranie i zapisuj to, co usłyszałeś/aś. Spróbuj
zrobić zapis całego nagrania. Do swoich zdolności słuchania
dołączasz od razu wiedzę o zasadach budowania zdań i jesteś w
stanie wyłapać, co powinno a co nie powinno się pojawić w
danym miejscu wypowiedzi

Rozumienie ze słuchu (video)
Jak ćwiczyć?
1. Oglądaj tutoriale na YouTube - jak zrobić makijaż na
imprezę, jak przykręcić listwę podłogową, filmiki treningowe…
wszystko to, czego normalnie wyszukałbyś/abyś po polsku,
wyszukaj po angielsku! Zwłaszcza, że w tutorialach zazwyczaj
prezenter pokazuje, co trzeba zrobić. Więc nawet, jeśli nie
zrozumiesz jego słów, to zobaczysz, co robi.

2. Notuj słówka i zwroty, ale nie przerywaj oglądania,
żeby nie wypaść z akcji. A zrozumienie sensu filmu jest
celem nadrzędnym w stosunku do zrozumienia wszystkich
słówek, prawda? Sprawdzisz je po obejrzeniu filmu (no, chyba, że
zaczyna Ci się wydawać, że słówko, którego nie rozumiesz jest
kluczowe dla złapania sensu całego filmu :P).

3. Pobaw

się

w

lektora

filmowego.

Oglądając

film

anglojęzyczny, wyobraź sobie, że oglądasz go z kimś, kto nie zna
angielskiego i spróbuj mu tłumaczyć, o co chodzi. Nie musi być w
słowo w słowo, najważniejsze, żeby złapał sens. Podobnie
możesz robić w drugą stronę - oglądając polski film, serial,
wiadomości, wyobraź sobie, że tłumaczysz je obcokrajowcowi.

Rozumienie ze słuchu (video)
Supertricki:
1. Jeżeli już musisz korzystać z napisów, korzystaj z
angielskich - polskie rozleniwiają i sprawiają, że w miarę
trwania filmu i wciągania się w akcję, przestajesz w ogóle słuchać
oryginalnej ścieżki dźwiękowej.

2. Wybierz film obyczajowy albo komedię romantyczną,
bo w nich angielski będzie najprostszy. Jeżeli zaczniesz od
thrillera politycznego albo filmu science-fiction to po prostu
możesz trafić na zbyt trudne słownictwo.

3. Oglądaj po angielsku filmy, które już widziałeś/aś po
polsku. Będziesz mógł/mogła się skupić na słuchaniu, bo
przecież już wiesz, o co chodzi.
Po więcej podpowiedzi w zakresie tego, jak zacząć w końcu oglądać
filmy

po

angielsku,

zapraszam

też

na

www.englishake.pl/2017/03/23/filmy-po-angielsku/

bloga!

->

Rozumienie tekstu
Jak ćwiczyć?
1.

Wyszukaj w internecie ciekawe portale po angielsku.
Lubisz

czytać

ploteczki?

Zajrzyj

do

www.perezhilton.com. Wolisz poczytać

Pereza
o

Hiltona

->

sportach walki?

Spodoba Ci się Sherdog -> www.sherdog.com. Wolisz cokolwiek
innego? Znajdź sobie fajną stronę sam/a :P Ustaw taką stronę jako
stronę domową i każdorazowe włączenie przeglądarki zaczynaj
od lektury jednego artykułu.

2.

Przeczytaj książkę po angielsku. Całą i ze zrozumieniem. A
jeżeli potrzebujesz podpowiedzi, jak się za to zabrać, to zerknij o
tu: www.englishake.pl/2017/01/10/ksiazki-po-angielsku/

3.

Kup sobie czasopismo po angielsku. Będzie źródłem
krótkich i różnorodnych tekstów, więc jeśli zaangażowanie w
książkę nie wchodzi w Twoim przypadku w grę, czasopismo
będzie idealnym rozwiązaniem.

4.

Śledź wiadomości po angielsku. Sprawdź strony CNN, BBC,
The Times czy Huffington Post.

5.

Zacznij czytać... etykiety! Kosmetyków, żywności, sprzętów...
Zdziwisz się, jak wiele nowych słówek tam znajdziesz! A przy
okazji, dosyć łatwo się domyślić, o czym będzie tekst na
szamponie, więc będzie Ci łatwiej zrozumieć!

Rozumienie tekstu
Supertricki:
1. Czytaj cały tekst albo cały paragraf, zanim zaczniesz
przyglądać się szczegółom. Najważniejsze jest złapanie
kontekstu, bo bez tego nawet zrozumienie każdego pojedynczego
słowa nie gwarantuje zrozumienia sensu.

2. Wybierz odpowiednią lekturę - książkę albo czasopismo,
które przede wszystkim będzie Cię interesowało. Jeżeli
wybierzesz coś, co Cię nie wciągnie, to czytanie po angielsku
będzie

podwójną

katorgą.

Możesz

skorzystać

z

oferty

wydawnictw językowych - niektóre oferują książki z gotowymi
opracowaniami słówek na marginesach. Warto zacząć od czegoś
takiego!

3. Daj sobie czas. Czytanie po angielsku nie będzie Ci szło tak
szybko, jak czytanie po polsku. Zaakceptuj to i nie walcz.

Pisanie
Jak ćwiczyć?
1. Pisz bloga albo dziennik po angielsku. To zmusi Cię do
codziennej praktyki! Pisz o tym, co lubisz, co robiłeś/aś, jakie
masz plany… cokolwiek! Możesz też robić listy zadań albo...
prowadzić kalendarz po angielsku!

2. Tłumacz teksty na polski. A potem, na podstawie swojej
polskiej wersji, rób back translations czyli z powrotem na
angielski!
3. Dołącz do grupy na Facebooku, która interesuje się tym, co Ty.
Przykładowo,

dołącz

do

fanów

DIY

(Do

It

Yourself)

(www.facebook.com/groups/689888904516313/)
filmomaniaków

albo

(www.facebook.com/groups/gunjansharma/).

Bierz aktywny udział w dyskusjach!

4. Znajdź

sobie

korespondencyjnego

ziomka

-

obcokrajowca, z którym będziesz wymieniać wiadomości, maila
czy pisać na messengerze. Poszukaj takiej osoby na przykład na
Conversations Exchange -> www.conversationexchange.com/
5. Weź udział w bezpłatnym kursie pisania na Coursera.org sprawdź
www.coursera.org/courses?languages=en&query=writing

tutaj:

Pisanie
Supertricki:
1. Czytając teksty po angielsku (książkę, artykuł…)

zaznaczaj albo zapisuj sobie w kajeciku fajne zwroty,
które tam znajdziesz. Następnym razem, kiedy będziesz się
zastanawiać, jak zacząć zdanie, albo jak podsumować myśl,
zerknij do swojego kajeciku, może tam już będzie czekało na
Ciebie rozwiązanie.

2. Próbuj używać różnych konstrukcji gramatycznych,
które znasz, albo pisać tekst z wykorzystaniem ciekawych
słówek, których się ostatnio uczyłeś/aś. Dzięki temu upieczesz
dwie pieczenie na jednym ogniu - Twój tekst będzie ciekawy i
zrobisz sobie powtórkę gramatyki i słownictwa!

3. Poproś znajomego, którego angielski jest na dobrym

poziomie o to, aby Ci pomógł i sprawdził raz na jakiś czas
jeden z Twoich tekstów. Będziesz mógł/mogła wtedy zobaczyć,
gdzie popełniasz błędy!
A o tym, jak w pięciu prostych krokach zacząć lepiej pisać
wypracowania

po

angielsku,

przeczytasz

www.englishake.pl/2017/08/20/jak-pisac-po-angielsku/

o

tu:

mówienie
Jak ćwiczyć?
1. Znajdź sobie language partnera! I umówcie się na
regularne spotkania (w realu albo on-line), podczas których
sobie pogadacie o… czymkolwiek! O tym, gdzie szukać partnera
do

rozmów

przeczytasz

tutaj

->

www.englishake.pl/2016/10/24/talk-to-me-czyli-4-pomysly-naznalezienie-partnera-do-rozmow-po-angielsku/

2. Weź udział w anglojęzycznym evencie w Twoim
mieście - możesz zostać wolontariuszem międzynarodowej
konferencji, koncertu, albo zgłosić jako lokalny oprowadzacz i
współtowarzysz na Couchsurfingu.

3. Wciągnij domowników i zarządź, że na jedno
popołudnie w tygodniu Wasz dom zmienia się w
English zone. Wtedy wolno mówić tylko po angielsku!
Popełniajcie błędy i poprawiajcie się wzajemnie, najważniejsze,
to nie używać polskiego!

mówienie
4. Włącz do swojego planu dnia rytuał opowiadania
czegoś... samemu sobie! Idealną porą będzie poranek albo
wieczór. Rano możesz robić sobie 5-minutową sesję, podczas
której powiesz sam do siebie, jakie masz plany na dzisiejszy
dzień. Wieczorem z kolei, możesz opowiedzieć sobie, co dzisiaj

robiłeś/aś. Coś jak vlog, tylko… dla jednoosobowej widowni,
którą będziesz sam/a!

5. Czytaj krótki artykuł po angielsku (albo w wersji
trudniejszej - po polsku) i opowiedz sobie po
angielsku, o czym właśnie przeczytałeś/aś. (Po angielsku jest
wbrew pozorom łatwiej, bo masz już gotowe słówka!)

Mówienie
Supertricki:
1. Ćwicz poprawną wymowę, bo to ona zazwyczaj staje się
przyczyną nieporozumień. Możesz używać prostych słów, albo
kiepskiej gramatyki, ale jeśli będziesz źle wymawiać, to możesz
po prostu zostać niezrozumiany.

2. Oswój tremę. Ja polecam takie ćwiczenie mentalne - co się
może stać najgorszego, kiedy będziesz z kimś rozmawiać po
angielsku? Co wtedy zrobisz? I… czy ten najgorszy scenariusz na

pewno jest aż tak straszny? A przede wszystkim, szukaj okazji do
mówienia jak najczęściej. Bez tego nie da się oswoić stresu z tym
związanego. Practice makes perfect.

3. Graj w grę typu “Tabu” po angielsku. Chodzi o to, aby
opowiedzieć o czymś, nie używając jego nazwy. Na przykład,
masz komuś wyjaśnić czym jest “dzbanek”, albo w wersji
trudniejszej, rzeczowniki abstrakcyjne, np. “wolność”, bez
używania tych konkretnych słów. Takie ćwiczenie jest bardzo
przydatne na okoliczność, kiedy w rozmowie już “na żywo” po
angielsku zapomnisz jakiegoś słówka. Będziesz wiedzieć, jak o
tym opowiedzieć naokoło!

Gramatyka
Jak ćwiczyć?
1. Zacznij od tych struktur gramatycznych, które już
znasz. Wielu osobom wydaje się to stratą czasu, ale zdziwisz się,
jak wielu rzeczy nie pamiętasz. Może się okazać, że nawet
Present Simple nie jest aż tak proste, jak się je zapamiętało.
Pamiętaj, że te niby prostsze struktury gramatyczne poznaje się
na początkowych stadiach nauki, czyli zazwyczaj, jak masz
kilka/kilkanaście lat. Z tego względu, lektor nie mówi od razu o
wszystkich sposobach zastosowania danej struktury ani o

niuansach dla wtajemniczonych, bo to by było po prostu za dużo
dla początkującego, a już zwłaszcza dziecięcia. Dlatego kiedy
powracasz do nauki jako dorosły człowiek, porządnie przerób
wszystkie struktury gramatyczne, które poznałeś/aś do tej pory.
Bez tego, co i rusz będziesz wchodzić na miny.

2. Kup podręcznik i systematycznie przerabiaj kolejne

rozdziały. Wiem, dosyć to oczywista porada, ale w dobie
internetu łatwo zapomnieć o tak prostej metodzie. Polecam w
szczególności książeczki od Edgarda - dobre merytorycznie, tanie
- czego chcieć więcej?

Gramatyka
Jak ćwiczyć?
4. Tłumacz zdania. Nic nie pozwala przećwiczyć znajomości
gramatyki lepiej, niż tłumaczenie zdań. Skąd je brać? Zewsząd!
Tłumacz artykuły z gazety, fragmenty książki… Wszystko się
nada!

5. Wypisz 5-6 struktur gramatycznych, których się
niedawno nauczyłeś/aś, albo które chcesz przećwiczyć i napisz
krótkie opowiadanie, w którym wykorzystasz każdą z nich co
najmniej 2 razy! Ćwicz w ten sposób mieszając różne konstrukcje

i tworząc z nich kolejne zestawy.

6. Pracuj ze skojarzeniami. Ucząc się jakiejkolwiek nowej
struktury gramatycznej, wymyśl sobie jedno prototypowe zdanie
z użyciem tej struktury. Niech będzie… śmieszne, głupie, dziwne,
specyficzne dla Ciebie! Powtórz je kilkanaście razy, zapisz,
wywieś w widocznym miejscu. Potem za każdym razem, jak

będziesz się zastanawiać, jak trzeba było zbudować zdanie z
użyciem danej struktury, przypomnisz sobie swoje zdanie
prototypowe i... już!

Gramatyka
Supertricki:
1. Zrób listę zagadnień gramatycznych, które chciałbyś
powtórzyć, albo które są wymagane do egzaminu, do którego
będziesz podchodzić. Bez problemu znajdziesz takie rozpiski w
internetach, np. na stronach centrów egzaminacyjnych. A potem?
Odhaczaj jedno po drugim!

2. Zrozum ideę. Uczenie się tylko regułek dotyczących gramatyki
nie zda egzaminu na dłuższą metę. Dlatego ćwicz rozpoznawanie

konkretnych czasów czy struktur gramatycznych, kiedy je
widzisz w jakichś zdaniach/tekstach po angielsku. Podkreśl je i
zastanów się, dlaczego użyto akurat takiej konstrukcji. Spróbuj
dopasować zasady używania, np. danego czasu, do konkretnego
zdania, które widzisz.

3. Poświęć uwagę pytaniom. Zadawanie pytań w różnych
czasach jest zazwyczaj tym, co najdłużej nie chce się przykleić do
mózgu i myli się nawet tym już całkiem zaawansowanym.
Dlatego poświęć na to ekstra czas, żeby potem Cię nikt nie zagiął!

Słownictwo
Jak ćwiczyć?
1. Wybierz sobie tematy, które dogłębnie poznasz.
Przykładowo, sprawdź wszystkie słówka opisujące części
samochodu, przyprawy, warzywa, rodzaje spódnic czy butów. W
ten sposób, w naturalny sposób krążysz po temacie i łatwiej
zapamiętujesz.

2. Czytaj teksty po angielsku (artykuły anglojęzyczne, np. z
portali plotkarskich, przepisy, wiadomości, książki) i rób fiszki ze
słówkami, które tam napotkasz. Znacznie łatwiej zapamiętać
słówka, które “widziałeś/aś w akcji”, niż te, które znasz tylko
słownikowo, na zasadzie - słówko + tłumaczenie.

3. Opisuj w myślach to, co właśnie robisz i sprawdzaj
wszystkie słówka, których byś potrzebował do wiernego opisu
sytuacji. Powtarzaj takie sesje np. codziennie rano.

4. Zajrzyj

na

“Słownictwo”:

Englishake

i

odwiedź

zakładkę

www.englishake.pl/category/slownictwo/.

Przerabiaj jeden wpis po drugim!

5. Przygotuj sobie 15 słówek, które chcesz powtórzyć w
danym

tygodniu

(najlepiej,

gdyby

była

to

mieszanka

czasowników, przymiotników i rzeczowników). Codziennie
napisz inny krótki tekst (np. opowiadanko), w którym
wykorzystasz 10 z nich!

słownictwo
Supertricki:
1. Rób mapy myśli. Rozrysowywuj, koloruj i łącz w całe mapy
skojarzeń.

2. Ucząc

się

słówek

nie

zapominaj

o

nauce...

czasowników! To najczęściej zaniedbywane słówka, a
jednocześnie jedne z najbardziej przydatnych i w największym
stopniu świadczących o zaawansowaniu językowym! Jedną z
tygodniowych

sesji

powtórkowych

poświęć

właśnie

czasownikom.

3. Powtarzaj słówka w przelotach - w tramwaju, podczas
przerwy na kawę, w kolejce do lekarza. Noś ze sobą wszędzie
zestaw fiszek, czy notesik ze słówkami. To znacznie szybszy
sposób niż przeładowanie się masą słówek na raz.

Zdecyduj, jak będziesz ćwiczyć!
Wróć teraz do miejsca, w którym wybierałeś/aś dwie trzy
kompetencje, nad którymi chcesz pracować. Przejrzyj teraz
propozycje na ćwiczenia każdej z tych kompetencji i wybierz te,
które przemawiają do Ciebie najbardziej (albo dopisz własne!).
Wybierz po jednym-dwa ćwiczenia do każdej kompetencji, nad
którą będziesz pracować i zapisz je poniżej. Dopisz także, kiedy
i/lub jak często będziesz to robić!
Aby

ćwiczyć

pierwszą

wybraną

kompetencję

(czyli………………………………………………………………………………………..) będę:
……………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………..
Aby

ćwiczyć

drugą

wybraną

kompetencję

(czyli………………………………………………………………………………………...) będę:
……………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………..
Aby

ćwiczyć

trzecią

wybraną

kompetencję

(czyli………………………………………………………………………………………) będę:
……………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………..

Zastanów się, jak możesz podtrzymać
swoją motywację do nauki.
Doskonale wiem, że różnie to z tą naszą motywacją do pracy w domu
bywa. Dlatego wiem też, że każdemu przytrafia się moment
zniechęcenia i chęci rzucenia wszystkiego w diabły. Normalne i
ludzkie. Co robić w takich chwilach? Jak podtrzymywać swoją
motywację do nauki? Mam parę podpowiedzi!

1. Nagradzaj się.
Postanów sobie, że za zrobienie sobie wszystkich zaplanowanych
lekcji na dany miesiąc (bez odpuszczenia ani jednej!), sprawisz sobie
jakąś nagrodę. Wybierz ją już na początku miesiąca!

2. Korzystaj ze swojego angielskiego!
Znajdź sobie partnera do rozmowy po angielsku, zapisz się do

klubu mówców w Twoim mieście (np. Toastmasters) albo wyszukaj,
gdzie w Twojej okolicy odbywają się language exchanges, czyli
spotkania barowe dla ludzi mówiących po angielsku. Dzięki temu
będziesz mieć okazję sprawdzić na żywo, czy robisz postępy.

Zastanów się, jak możesz podtrzymać
swoją motywację do nauki.
3. Jasno określ swój cel.
Zastanów się, dlaczego tak naprawdę chcesz się nauczyć
angielskiego? Chcesz znaleźć lepszą pracę? Wyjechać zagranicę?

Czuć się swobodnie w rozmowach z anglojęzycznymi partnerami
Twojej firmy? W chwilach zwątpienia, wyobraź sobie, jak to
będzie, gdy Twój angielski rzeczywiście przestanie być barierą
do osiągnięcia Twoich marzeń. To powinno dać Ci porządnego
kopa motywacyjnego!

4. Pracuj systematycznie.
Nie opuszczaj zaplanowanych przez siebie lekcji, zwłaszcza na
początku, nawet jeżeli bardzo Ci się nie chce. W końcu stanie się to
nawykiem i zwyczajnie do nich przywykniesz.

5. Znajdź wsparcie.
Możesz to zrobić na dwa sposoby - albo znaleźć kogoś, kto

rozpocznie swoją batalię o lepszy angielski równocześnie z
Tobą, albo kogoś, kogo poprosisz o to, aby był Twoim trenerem.
Niech pyta Cię o postępy, przepytuje od czasu do czasu, sprawdza, co
robiłeś/aś na swojej lekcji, ochrzania, gdy się obijasz.

Co teraz?
A teraz słowo podsumowania i kopniak w tyłek dla rozpędu. Mam
nadzieję, że ten e-buczek pomoże Ci w zaplanowaniu pracy nad
poprawą swojego angielskiego. Najtrudniej jest zacząć, a potem już
jakoś idzie, dlatego mam nadzieję, że ćwiczenia i podpowiedzi, które
tu zawarłam ułatwią Ci rozpoczęcie pracy nad szlifowaniem swojego
angielskiego. Teraz jedyne, co Ci pozostało, to wziąć kartkę, długopis

i rozplanować, co i kiedy będziesz robić w kwestii ćwiczenia swoich
umiejętności językowych. A najlepiej by było, gdybyś już teraz, od
razu po odłożeniu tego e-buczka, odpalił Englishake i przerobił jeden
temat ze słówkami albo jeden zestaw ćwiczeń na swoim poziomie.
Tak na dobry początek.

Jeżeli podobały Ci się treści zawarte w tym e-buczku i uważasz je za
przydatne, to masz tylko jedno wyjście: wejść na stronę Englishake
(www.englishake.pl)

albo

na

Englishake’owego

fanpage’a

na

Facebooku (www.facebook.com/englishake) i zalej mnie falą lajków,
udostępnień i komentarzy!

