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#wyzwanie

Jak opanować
angielski w
2017 roku?

JAK OPANOWAĆ ANGIELSKI W 2017 ROKU?
To już nie jest postanowienie. To fakt, który się spełni.
Wiesz, że tylko 8% ludzi faktycznie realizuje swoje
postanowienia noworoczne? Jeśli tak się składa, że
należysz do grupy 92% osób i po pierwszych kilku
tygodniach nie udaje Ci się wytrwać, to znaczy, że może
tym razem jest czas, żeby zrobić coś inaczej…
Wiesz co się dzieje najczęściej, kiedy ekscytujemy się
nowymi celami? Zapominamy o tym, że osiągnięcie tego
celu wymaga wysiłku i systematyczności, i bierzemy zbyt
dużo na swoje barki, a to prowadzi do demotywacji i
frustracji.
Żeby tym razem naprawdę osiągnąć swój cel i opanować
angielski, potrzebujesz dwóch rzeczy…
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PO PIERWSZE
konkretnego planu

PO DRUGIE
musisz nauczyć się
skupiać na swoim celu i
radzić sobie z
rozpraszaczami
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Cel bez planu jest jedynie życzeniem
4

Gdy masz dokładny plan i jesteś skoncentrowany, możesz
wyposażyć się we wszystkie niezbędne narzędzia, żeby
zrealizować swój cel.
Najgorsze co możesz zrobić to nie doceniać wyzwania,
jakie przed tobą stoi.
Gdyby osiągnięcie tego było łatwe, to więcej niż 8% ludzi
wytrwałoby w swoich postanowieniach noworocznych.
Jeśli naprawdę chcesz w tym roku opanować angielski,
jeśli to coś, o czym marzysz od dawna, to ten e-book jest
dla Ciebie.
Musisz stworzyć swój własny system, który pomoże Ci
zrealizować Twoje cele. Niech Twoje cele nie będą
zwykłymi zachciankami, o których za chwilę zapomnisz. To
też nie jest kwestia Twojej silnej woli. Bo cel wymaga
konkretnych działań.
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2016 rok kończy się. Na pewno podsumowujesz ten rok i
najważniejsze, planujesz już 2017… :) Nowy Rok zawsze
niesie nowe nadzieje, świeżą energię.. Pierwszy dzień
Nowego Roku jest nową, czystą pustą kartką, którą
możesz zapisać tak, jak sobie tego zażyczysz.
A Twoim celem jest opanowanie angielskiego. Pozbycie
się blokad i zahamowań, które do tej pory trzymały Cię
w jednym miejscu. Opanowanie słownictwa i konstrukcji
gramatycznych, które pozwoli Ci na swobodne
wyrażanie Twoich myśli na tematy, które są Tobie bliskie.
Nowy Rok jest idealnym momentem, żeby zacząć. Gdy
za rok o tej porze, pod koniec 2017 będziesz
podsumowywać miniony rok, z dumą będziesz móc to
zrobić w języku angielskim, swobodnie, z radością :)
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NOWY ROK NOWY TY

Ale co zrobić, żeby ta motywacja, którą masz teraz
została na tak wysokim poziomie przez cały rok?
Żeby zapał nie okazał się słomiany?
Żeby nauka angielskiego była dla Ciebie przyjemnym
nawykiem każdego dnia?
O wszystkim powiem Ci za chwilę w tym e-booku :)
Dowiesz się, co jest niezbędne, żeby opanować
angielski.
Zaplanujesz odpowiednio cały rok, każdy
miesiąc,tydzień i dzień. Pokażę Ci jak to zrobić.
Dowiesz się, co zrobić, żeby trzymać się tego planu :)
Dowiesz się także co zrobić, gdy dopadnie Cię
kryzys, demotywacja…
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Co jest niezbędne, żeby
opanować angielski?
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1. MÓW OD PIERWSZEGO DNIA TWOJEJ NAUKI
Pierwsza rzecz, bez której nie zaczniesz mówić ani
swobodnie, ani w ogóle po angielsku to mówienie od
dnia, w którym rozpoczynasz naukę.
Dokładnie tak. Bez względu na to na jakim jesteś
poziomie, zacznij mówić od pierwszego dnia. Od razu!
Słuchaj i powtarzaj na głos.
Próbuj. Nie po cichu, NIE CZYTAJ. MÓW.
Uczenie się z książek i podręczników to największy błąd,
który popełnia szkoła i wszelkie kursy. Języka nie uczysz
się z książek, bo to NIE JEST przedmiot szkolny. Nie ma
teorii, jest od razu praktyka. Angielski jest narzędziem
komunikacji, a więc oznacza to, że musisz mówić, żeby
móc się komunikować z innymi ludźmi.
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2. SŁUCHAJ I MÓW.
SŁUCHAJ! Wiesz, mamy w mózgu takie filtry, które
przepuszczają nam dźwięki, które są nam znane i takie które
nie przepuszczają dźwięków, które są obce. Jeśli ktoś mówi
do Ciebie w języku obcym, jest to coś, czego Twój mózg nie
przepuszcza. Jeśli więc nie słyszysz tego, co ktoś mówi, to nie
rozumiesz tego. A jeśli nie zrozumiesz, to nie nauczysz się.
Musisz więc byc w stanie SŁYSZEĆ te dźwięki.
JAK to zrobić, żeby je w ogóle SŁYSZEĆ, skoro ich nie
SŁYSZYSZ?
SŁUCHAJ bardzo dużo i jeszcze więcej. Otaczaj się wszystkim,
programami, audio, filmami, radiem, telewizją, absolutnie
wszystkim, co mówi po angielsku. NIE MA ZNACZENIA CZY
ROZUMIESZ, CZY NIE. Słuchasz rytmów, wzorców, które się
powtarzają, melodii, intonacji. Bo w ten sposób Twój mózg
podświadomie łapie kontekst i znaczenie. A to jest kluczowe.
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NIE chodzi o to, żeby uczyć się słówek najpierw a potem
próbować rozumieć, co mówią. NIE CHODZI O TO, żeby
najpierw POZNAĆ gramatykę a potem mówić. Chodzi o to,
żeby jak najwięcej słuchać i wychwytywać konteksty.
Słówka przyjdą z czasem.

MÓW.

Nauka jezyka nie jest zdobywaniem dużej ilości wiedzy.
Jest fizycznym treningiem. Mówienie wymaga użycia mięśni
tak samo jak trening. Mówienie to trening mięśni Twojej
twarzy. Masz ponad 40 mięśni w twarzy. Musisz nimi
poruszać tak, żeby inni ludzie rozumieli, co mówisz, jakie
dźwięki wydajesz.
Jeśli kiedykolwiek uprawiałeś sport przez kilka dni, wiesz
jak czuje się Twoje cialo. Boli, prawda? Wiesz co to są
zakwasy... :) Musisz to poczuć trenując mięśnie twarzy.
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JAK więc ćwiczyć mięśnie twarzy?

Kopiuj twarz osoby, która do Ciebie mówi - native
speakera.

Musisz patrzeć na native’a i obserwować jak używa
twarzy i koniecznie naśladować go.

Jeśli nie będziesz słuchać, ani mówić tylko czytać i
robić ćwiczenia, i uczyć się z książek, to NIE
BĘDZIESZ MÓWIĆ.
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3. Twoje SAMOPOCZUCIE.
Nie wiem czy w szkole kiedyś ktoś powiedział Ci, że
musisz być zadowolony i szczęśliwy, i dopiero wtedy
możesz zabrać się za naukę. Nie? To ja Ci mówię :)
Jeśli się stresujesz, spinasz, denerwujesz, że "jeszcze nie
znasz angielskiego, a już powinieneś", że "tyle inwestujesz
w swoją naukę, a efekty są średnie", że „popełniasz tyle
błędów…”, jeśli masz wyrzuty sumienia, że przez ostatnie
3 miesiące nie zrobiłeś zbyt wiele z angielskiego, a
ważny wyjazd/spotkanie/nowa praca zbliża się
nieubłaganie, to.... lepiej odpuść naukę. Zrób coś
innego.
Jeśli jednak NIE chcesz odpuścić, bo chcesz się
nauczyć, to idealna okazja, żeby totalnie zmienić
podejście.
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Jeśli Twój umysł będzie zrelaksowany, spokojny,
zadowolony, jeśli będziesz odczuwać prawdziwą i
niekłamaną
PRZYJEMNOŚĆ
z tego, że zdobywa nowe umiejętności, wówczas
naprawdę zaczniesz
PRZYSWAJAĆ.
Bo jedno to siedzieć, uczyć się, wkuwać, a drugie to
przyswajać i używać aktywnie to wszystko, czego się
uczysz. A Twoim celem jest aktywne użycie, prawda? :)
To jak, dobry humor jest? :)
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4. MENTOR JĘZYKOWY = NAUCZYCIEL Z
PASJĄ
Ucz się pod czujnym okiem mentora, któremu
naprawdę, szczerze zależy na Tobie i Twojej
nauce.
Spójrz na relację małego dziecka, które dopiero
uczy się mówić i jego rodziców. Rodzicom BARDZO
ZALEŻY na tym, żeby dziecko nauczyło się mówić.
Co robi więc rodzic? Wspiera, pomaga, mówi do
dziecka, otacza językiem.
Twój nauczyciel - mentor to powinien być
człowiek, któremu tak samo jak rodzicowi zależy
na dziecku, tak samo jemu zależy na Tobie.
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Jaki musi być Twój mentor językowy?
1. Musi starać się zrozumieć co mówisz.
2. Nie poprawia Twoich błędów, nie krytykuje Cię, nie
ocenia.
3. Potwierdza, że zrozumiał, co powiedziałeś POPRZEZ
UŻYCIE POPRAWNYCH SFORMUŁOWAŃ. W ten sposób Ty
możesz uczyć się tego jak powiedzieć coś poprawnie.
Np. powiesz "I go to the cinema yesterday", a on Ci
odpowie "ooo, so you WENT TO THE CINEMA YESTERDAY,
that's great!"
4. Używa słów, które znasz, dostosuje swoją wypowiedź
do Twojego poziomu.

Podsumowując, dba o Ciebie.
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Jeśli nie masz takiej możliwości, aby mieć swojego
mentora językowego, NIC STRACONEGO! Wiem, że nauka
z mentorem może być kosztowna, dlatego mam dla
Ciebie rozwiązanie, o którym powiem Ci na końcu tego ebooka.
Pamiętaj jednak, że każdy rodzaj kontaktu z native
speakerem jest ważny. Mam tu na myśli formę video. Żeby
mówić, potrzebujesz narzędzi, a więc słów, zwrotów,
konstrukcji. Słuchając nagrania video, możesz uczyć się
takich konstrukcji i od razu powtarzać je za native
speakerem. Powtarzanie pozwoli Ci wypowiedzieć zdania
w sposób naturalny, nauczysz się właściwej wymowy nie
tylko pojedynczych słów, ale całych zdań, właściwej
intonacji każdego słowa w zdaniu.
Masz dostępne wszystkie narzędzia. Masz wszystkie
możliwości. Odpowiednio zaplanuj swoje działania i
osiągniesz swój cel!
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Błędy są dowodem na to, że próbujesz
19

5. ODPUŚĆ
Wiesz co uniemożliwia osiągnięcie swobody w mówieniu
po angielsku? Perfekcja.
Nie da się od razu znać wszystkich słówek w tekście,
rozumieć wszystkiego, gdy ktoś mówi po angielsku.
Perfekcja nie istnieje. Musisz zrozumieć i zaakceptować to,
że język nie jest czarny i biały. Że są dwuznaczności i
niejasności. Że to, że czegoś nie słyszysz nie oznacza, że w
końcu nie usłyszysz. Musisz skupiać się na ogólnym
przekazie, na kontekście, a nie na zrozumieniu absolutnym.
Wszystko przyjdzie.
Zauważ, że gdy znajdujesz się w grupie osób, które mówią
po polsku, ale znają się bardzo dobrze i używają znanych
swojej grupie sformułowań, tzw. idiolektu, nie zawsze
rozumiesz to, o czym mówią. Oni znają kontekst rozmowy,
a Ty, jako osoba zupełnie z zewnątrz, nie.
20

Odpuść. Zrelaksuj się. Złap kontekst. I miej kontakt z
angielskim każdego dnia. Codziennie staraj się
wycisnąć ile możesz, ile dasz radę.
Ale nie miej wyrzutów sumienia, jeśli coś nie pójdzie po
Twojej myśli. Czasem tak bywa.
Odpuść to i ucz się dalej.
Dążenie do perfekcji za wszelką cenę ma niedobry
wpływ na efekty. Staje się to uciążliwe, demotywujące
i frustrujące... i tu już wracamy do punktu trzeciego,
czyli dobrego samopoczucia, które jest NIEZBĘDNE w
skutecznej nauce.
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6. Regularność
Jeśli nie będziesz tego wszystkiego robić codziennie,
bezwzględnie KAŻDEGO DNIA, to nie uzyskasz żadnych
efektów. Lekcje raz w tygodniu to za mało, żeby
osiągnąć efekty.
To jest ten złoty środek, klucz do sukcesu,

CUDOWNA METODA dla Ciebie.
Regularność bez względu na to czy są święta, wakacje i
inne “wymówki". Żeby zachować regularność, niezbędne
jest dokładne planowanie każdego dnia nauki.
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Jak zaplanować cały rok, miesiąc, tydzień,
dzień?
Nowy Rok to zawsze doskonała okazja do zakupu nowego
kalendarza, który pomaga uporządkować wszystkie plany!
Jeśli nie korzystasz z takiego plannera, zdecydowanie
polecam! Nie tylko w kontekście angielskiego, ale do
wszystkich planów. Korzystaj z papierowego kalendarza
albo elektronicznego, takiego który lubisz i który sprawia Ci
przyjemność :)

1. Narzędzia.
Zacznij od DECYZJI z jakich materiałów zamierzasz uczyć się
angielskiego. Jakie narzędzia chcesz wykorzystać? Jakie
strony internetowe? Zapisz wszystko w swoim plannerze.
Gotowe linki do ciekawych materiałów znajdziesz na
naszym blogu tutaj: http://jezykipodroze.pl/sprawdzone-iciekawe-strony-do-nauki-angielskiego.html
23

2. Cele krótkoterminowe.
Miesiąc to wbrew pozorom dużo czasu. Trudno jest
skonkretyzować swoje cele nauki na cały miesiąc.
Proponuję Ci planować sobie naukę tygodniami.
W niedzielę, przed nowym tygodniem, rozpisz sobie plan na
każdy dzień tygodnia. Oczywiście ten plan może nieco się
zmieniać, ponieważ czasem coś niespodziewanego może
się wydarzyć/przesunąć/opóźnić. ALE zapisz dokładnie ile
czasu danego dnia poświęcisz na angielski.
Rozpisując swoje zadania na dany dzień, wpisz również co
konkretnie danego dnia zrealizujesz. Czego się nauczysz?
Jaką umiejętność opanujesz? (Zrobisz zakupy online po
angielsku? Opowiesz swobodnie o swoim spotkaniu z
szefem po angielsku? Nauczysz się 5 nowych zwrotów?)
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Podsumuj to, co udało Ci się zrealizować po każdym dniu i
tygodniu. Pod koniec dnia zajrzyj do swojego kalendarza i
podsumuj czy udało Ci się zrealizować to, co zaplanowałeś.
Zrób to samo po każdym miesiącu. Po każdym miesiącu
zaplanuj świadomie powtórkę wszystkiego, czego uczyłeś
się w ostatnim miesiącu. Poświęć nawet i cały tydzień na
powtórki. Powtarzaj na głos, w różnych miejscach i na różne
sposoby. Nie siedź w jednym miejscu za biurkiem z
zeszytem.
Zapomnij o zaległościach! Nie rób czegoś nowego, dopóki
nie utrwalisz dobrze tego, co już opanowałeś. Nie bój się
uczyć na własnych błędach. W ten sposób najszybciej
opanujesz angielski.
Mów na głos codziennie o tym, czego się już nauczyłeś i co
potrafisz.
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Przykładowy tydzień z angielskim
Poniedziałek

Wtorek

Angielski - 30 minut

Angielski - 10 minut - powtórzyć
zwroty z BBC

BBC 6 Minute English „Sneakers”
przesłuchać 2x
nauczyć się 3 zwrotów

W samochodzie - 60 minut posłuchac podcastu z BBC

Środa

Czwartek

Angielski - 60 minut - przesłuchać
jeszcze raz BBC 6 Minute English
„Sneakers”

Angielski - 30 minut - powtórka przesłuchać VOA News „Exercises”
ponownie

przeczytać tekst + przesłuchać
audio z VOA News „Exercises”

powtórzyć kilkanaście razy na głos
nowe 5 zwrotów + ich definicje +
kontekst

wypisać 5 nowych zwrotów + ich
definicje angielskie + kontekst
użycia
Piątek

Sobota

Angielski - 15 minut - powtórzyć
nowe zwroty o „Sneakers” i z VOA
News

15 min - podsumować krótko co
udało mi się osiągnąć w tym
tygodniu
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Jak trzymać się planu?
wracaj do tego e-booka
śledź nasz facebook (facebook.com/JezykiPodroze),
posty o tym jak się uczyć oraz wyzwania językowe
śledź naszego bloga: www.jezykipodroze.pl
dołącz do Vagaru i loguj się tam każdego dnia :)

Poszukaj wsparcia i ucz się z innymi
Wiem o tym, jak trudno jest uczyć się samodzielnie.
Potrzeba bardzo dużo samozaparcia, skrupulatności i
dyscypliny, żeby planować każdy dzień. Ale jeśli chcesz
uczyć się samodzielnie i zupełnie za darmo, jesteś
zdeterminowany, możesz to robić!
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Jak uczyć się za darmo?
Polecam Ci Wyzwania Językowe na naszym blogu:
http://jezykipodroze.pl/wyzwania-jezykowe.html,
gdzie czeka na Ciebie ponad 180 dni zupełnie
darmowej nauki. Wyzwania są różne, z filmikami,
piosenkami, serialami, idiomami, tekstami z BBC…
codziennie możesz wykorzystać czas na aktywną
naukę i wystarczy, że po prostu wejdziesz na bloga
i wybierzesz wyzwanie dla siebie.
Śledź naszą stronę na facebooku:
https://www.facebook.com/JezykiPodroze/
znajdziesz tam kopy motywacyjne i gotowe
wskazówki do samodzielnej nauki.
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plan ktoś dla Ciebie robi….

dnia. Codziennie wiesz, co robić, jakie ćwiczenia
wykonać i z jakich materiałów korzystać.
Oprócz tego, że uczysz się samodzielnie, masz
możliwość wzięcia aktywnego udziału w
konwersacjach na żywo z native speakerem.
Uczysz się mówić, osłuchujesz się z językiem przez cały
czas.
Jedyne, co musisz zrobić, to wpisać w swój planner:

”Angielski - X minut - Vagaru”
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Ty musisz tylko zdecydować ile masz czasu danego

r
Vaga

Wyobraź sobie jednak, że codziennie ten

Jest takie miejsce w sieci, nazywa się jak rajska wyspa
na Malediwach i nie ma nic wspólnego ze szkolnym
wagarami? I słusznie! :)
Tam, na tej rajskiej wyspie, znajdziesz wszystko, co jest
Ci niezbędne w naprawdę skutecznej nauce. Będziesz
mówić od dnia, w którym dołączysz. Wszystkie
programy do nauki samodzielnej są tak stworzone,
żeby można było mówić i powtarzać. Nie uczysz się z
tekstu. Słuchasz i oglądasz, a wszystkie słówka, zwroty i
zdania, których się uczysz z aplikacji do nauki słówek
Memrise są z wymową do odsłuchu. Mówienie od
pierwszego dnia nauki jest szalenie ważne i to
znajdziesz na Vagaru.
Zachęcam, dlaczego tak zachęcam? Bo wiem, że
warto. Bo Vagaru powstało z prawdziwej PASJI i MISJI.
30
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systemem nauki. To www.vagaru.pl. Kojarzy Ci się z

r
Vaga

Co to jest to Vagaru?

osobie, która się UCZY angielskiego... bo stale
dopracowywany jest każdy szczegół. Bo pojawia się
Vagaru, te pomysły, jakkolwiek DUŻE, są realizowane.
A wszystko po to, żeby każdy, kto dołącza do Vagaru
mógł mówić po angielsku od dnia pierwszego.
Dlatego tworząc Vagaru, wiedziałam, że tam ma być
przede wszystkim: SŁUCHANIE, MÓWIENIE i WYMOWA.
Każdy program do nauki samodzielnej to słuchanie
lub oglądanie, to powtarzanie na głos (GŁOŚNO) i
ćwiczenie mówienia. To nagrywanie się. To
pozbywanie się kompleksów i nabywanie pewności
siebie w rozmowie. To prawdziwe konwersacje z
niesamowitym człowiekiem.
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milion pomysłów, a w takim fantastycznym zespole

r
Vaga

Bo Vagaru tworzą ludzie, którym zależy na każdej

Z Hymanem z Nowego Jorku! To możliwość, żeby go
słuchać, naśladować i rozmawiać z nim, a więc AKTYWNIE
wykorzystać wszystko to, czego uczysz się każdego dnia.
Wszystko masz. Podane na tacy. Jedyne co Ty musisz zrobić
to zalogować się i zrobić to, co tam znajdziesz. Vagaru Cię
poprowadzi. Tylko musisz się dać poprowadzić.
Nie wyobrażam sobie Vagaru bez ludzi z misją. Ludzi, którzy
uwielbiają przekazywać wiedzę innym, którzy chcą pomóc
innym.
Na Vagaru Twoim osobistym mentorem jest Hyman
Freedman, z Nowego Jorku.
Chcesz go poznać? Obejrzyj!
https://www.youtube.com/watch?v=fLgA_Z9JSJ0
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Vagaru

Obejrzyj sobie też filmik kręcony NA ŻYWO na Times
Square... z naszego webinaru!
https://www.facebook.com/JezykiPodroze/videos/
1264350593603534/

Na Vagaru możesz spotykać się z nim 8 razy w
miesiącu.
Rozmawiać z nim.
Słuchać go możesz non stop, ponieważ wszystkie
spotkania na żywo są nagrywane i dostępne dla
Ciebie w archiwum.
Ponadto każdy program nauki, który czeka na Ciebie
na Vagaru jest także w formie VIDEO i AUDIO i w
dowolnym momencie możesz je odsłuchać.
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Nowe życie? To zależy tylko od Ciebie!

