
MÓW DO MNIE 
radzi, jak z 

przyjemnością 
uczyć się 
języków 
obcych



1. Czytaj teksty o 
kotach syjamskich…

…jeśli uwielbiasz koty
syjamskie. A może Twój konik
to konstrukcje betonowe?
Haft? Muzyka Wagnera?

Przede wszystkim zapamiętaj
jedną rzecz – nauka nie
powinna być katorgą.
Poznając język, możesz
poznawać świat. Wyszukuj
artykuły, które Cię interesują, a
wtedy z chęcią stworzysz
słowniczek do nich. Ja lubię
czytać i słuchać tekstów o
psychologii.

A Ciebie co kręci?



2. Ucz się języka, 
popijając kawę.

W tej jednej poradzie zawarte są tak naprawdę 
dwie:



A. Połącz naukę z 
czymś przyjemnym.

Uwielbiam pić kawę.
Próbowałam ostatnio ją
odstawić – na dwa dni się
udało. Potem się poddałam.
Tym bardziej że wszystko, co
połączę z piciem kawy
dostaje plus 100 punktów do
fajności. Nie lubisz pić kawy,
ale lubisz kolorowe flamastry?
Rozłóż je na stole i rysuj nowe
słówka, zakreślaj fragmenty
tekstu do zapamiętania.
Jesteś fanem aplikacji?
Wyszukaj takie, które
pomogą Ci w nauce. Mnie
pochłonął ostatnio QuizUp –
polecam!



B. Ucz się 10 minut –
każdego dnia.

Nasz mózg skonstruowany
jest w taki sposób, że
uwielbia powtórki. Cenne
dlatego jest wypracowanie
w sobie nawyku
codziennego przyjmowania
niedużych dawek wiedzy,
najlepiej zaczynając od
szybkiej powtórki materiału z
dnia wczorajszego. Będzie to
na pewno bardziej
skuteczne od jednorazowej
90-minutowej sesji. A w
połączeniu z piciem kawy,
może stać się stałym
elementem codziennej
rutyny.



3. Wyobraź sobie 
wieżę Eiffla.
Każdego z moich klientów
pytam, dlaczego chce się
uczyć języka obcego. Cel
decyduje zarówno o
doborze materiałów, jak i
sile motywacji. Zakuwasz
słówka, bo chcesz wyjechać
do Francji? Wyobraź sobie,
że stoisz na szczycie wieży
Eiffla i patrzysz na mrugający
do Ciebie światłami
samochodów Paryż.
Przywołuj ten obraz za
każdym razem, gdy nie
będzie Ci się chciało
otworzyć zeszytu/apki ze
słówkami.



4. Przygotuj się na 
ciszę przed burzą.

Każdy z nas ma dni, kiedy
motywacja do działania nie
jest tak silna, jak byśmy
chcieli. Nie warto wtedy się
poddawać. Warto natomiast
trochę sobie odpuścić.
Zamiast tekstu z Economista
wystarczy wtedy przeczytać
Spidermana. Albo Dilberta.
Może obejrzeć jakiś krótki
TEDtalk. Po tych kilku
minutach może się okazać,
że jednak mamy ochotę
zrobić coś więcej. A jeśli nie,
to też jest OK.



5. Spójrz na siebie 
łaskawym okiem.

Większość osób, z którymi
zaczynam pracę, mówi na
samym początku „Szczególne
problemy mam z
czasami/słówkami/mówie-
niem/gramatyką/a w ogóle
to we wszystkim jestem
beznadziejny”.
Błąd. Oczywiście trzeba mieć
świadomość obszarów, które
wymagają udoskonalenia,
natomiast samobiczowanie
nie jest najlepszą metodą
motywacji. Zastanów się, co
już wychodzi Ci dobrze, i
pochwal się za to. Znajdź jak
najwięcej takich obszarów, a
poczujesz się zdecydowanie
lepiej i dalsza nauka pójdzie
łatwiej.



6. Idź na imprezę.

Nauczyłaś się nowego
czasu? Przeczytałeś książkę
w obcym języku? Świętuj to.
Pochwal się przyjaciółce,
zrób sobie jakąś małą
przyjemność, podrzyj kartki z
materiałem, który już
opanowałeś i wyrzuć je za
okno. Szczególnie lubię tę
ostatnią metodę – z jednej
strony nie gromadzisz tony
papierów, które może się
jeszcze kiedyś przydadzą, z
drugiej masz poczucie, że
jednak posuwasz się do
przodu.



7. „Whatever works”

Dosłownie tłumaczone jako 
„cokolwiek działa”, kojarzy 
mi się przede wszystkim z 
filmem Woody’ego Allena, 
który na polski został 
przetłumaczony jako „Co 
nas kręci, co nas 
podnieca”. I właśnie o to 
chodzi – żeby znaleźć to, co 
na nas działa najlepiej. Czy 
będzie to światło księżyca, 
czy słuchanie Franka Sinatry 
– nie bójmy się korzystać z 
różnorodnych sposobów 
nauki i motywowania się do 
niej.



8. Napisz do mnie!

Gdybyś poczuł/a, że Twoja 
motywacja pojechała na 
wakacje i nie ma zamiaru 
stamtąd wracać, napisz 
do mnie maila – chętnie 
prześlę Ci wirtualnego 
kuksańca (lub cukierka), 
żebyś ruszył/a z miejsca z 
nauką.

A tak wyglądam ja, gdy 
razem z moją motywacją 
jadę na wakacje ☺
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