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1. Fiszki. 
Dlaczego fiszki, a nie na przykład lista? Odpowiedź jest prosta. Fiszki są bardziej             
efektywne a nauka jest przyjemniejsza i często mamy wrażenie, że niemal           
bezwysiłkowa. Możesz skorzystać z gotowych zestawów do kupienia, lub stworzyć          
własne. Ja zachęcam do tworzenia swoich fiszek. Oczywiście możesz też uczyć się z             
dostępnych na rynku pakietów, ale kiedy przygotowujesz własne fiszki przy okazji ich            
robienia już się uczysz. Dodatkowo zapisując słowa utrwalasz pisownię. 

Jak i kiedy uczyć się z Fiszek? 
Możesz skorzystać z instrukcji podanej na pudełku. Jeśli nie masz gotowych fiszek to poniżej 
wyjaśnię Ci, jak się to robi. Będziesz potrzebować podłużnego pudełka, które podzielisz na 5 
części, mniej więcej jak schemat poniżej. 
 

A B C D E 

 
Słówka których się uczysz, wkładasz do przegródki A. Schemat poniżej przedstawia co            
robić. 
 

Znasz słowo z przegródki A: 
 

TAK?  
Wkładasz słowo do B  

NIE? 
Wstawiasz na koniec kolejki A. 

 
Powtarzasz dla wszystkich słówek z A. 

 
Jeśli na koniec sesji nauki zostały jakieś fiszki z A, to przy następnej sesji, każde słówko, 

które będziesz znać ląduje w B, z kolei znane słowa z B przekładamy do C. 
 

I tak powtarzasz cały proces aż wszystkie fiszki “wyjdą” z pudełka. Sesje nauki warto              
ustawić sobie z przerwami. Nie rób wszystkich jednego dnia, nawet jeśli będziesz czuć             
wielką motywację. Przerwy w nauce zwiększają prawdopodobieństwo zapamiętania        
na dłużej. Wróć do zestawu kolejno za kilka, kilkanaście i kilkadziesiąt dni i go              
powtórz. 
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W ten sam sposób możesz ćwiczyć z fiszkami, które sam zrobisz. Proponuję przygotować             
sobie stosik np. 50 karteczek, mogą być kupione lub wycięte ze zwykłego papieru do              
drukarki (polecam blok techniczny). Dzięki temu nie będziesz musiał sięgać po nożyczki za             
każdym razem, gdy trafisz na nowe słowo.  
 
Wypisuj sobie słówka z tekstów słuchanych lub czytanych, z podręcznika czy z oglądanych             
filmów, łącz w zestawy i ćwicz :) 
 
Oprócz tej “gotowej” metody możesz też bawić się fiszkami na różne sposoby, zabierać je              
do ze sobą i powtarzać w drodze do pracy czy szkoły, np. ustalasz zasadę, że znane słowo                 
trafia do prawej kieszeni a nieznane do lewej. 
 

Dlaczego fiszki? 
Ponieważ ucząc się z fiszek masz kontrolę. Jeśli widzisz słówko napisane na karteczce i znasz               
jego odpowiednik to znaczy, że faktycznie je znasz. Jeśli nie potrafisz go sobie przypomnieć,              
to wiesz, że to słowo jest w grupie nieznanych. W obu wypadkach wysilać szare komórki,               
żeby odszukać w mózgu odpowiedź, co sprawia, że uczysz się aktywnie, a nie pasywnie              
jak przy przeczytaniu słowa z listy. 
 
Losowość słówek również wpływa na lepszą ich znajomość. To jak z tabliczką            
mnożenia. Owszem, na początku uczysz się po kolei, ale marny Twój los na sprawdzianie z               
matmy, jeśli nie będziesz umieć na wyrywki! 

2. Testy. 
Słowo „test” wszystkim uczniom obecnym i byłym kojarzy się raczej z zakuwaniem do             
późna, by następnego dnia stanąć w obliczu stresującej sytuacji, jaką jest napisanie testu             
sprawdzającego stopień opanowania danej partii materiału. 

Jednak mi nie chodzi tutaj o tego rodzaju testy, które wykonuje się PO zakończeniu nauki.               
Chodzi o testy, które są elementem nauki. Np. przygotowując się do egzaminu            
wykonujemy testy, zamiast jedynie oddawać się czytaniu tych samych wiadomości po raz            
kolejny. 

Ta metoda nauki nie jest nowa. Już w latach osiemdziesiątych wieku XIX Hermann             
Ebbinghaus przeprowadził eksperyment, z którego jasno wynikało, że zastąpienie sesji          
tradycyjnej nauki poprzez test, prowadziło to uzyskania przez studentów dużo lepszych           
rezultatów i zapamiętania materiału na dłużej. 

Dlaczego ta metoda jest lepsza? 

Ponieważ jak zauważa William James w swoich „Priniciples of Psychology” ta metoda            
sprawia, że aby przypomnieć sobie odpowiedź musimy wykonać wysiłek i spróbować           
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wydobyć ją z odmętów pamięci. Kiedy widzimy pytanie na teście, uruchamiamy nasze            
mózgi zmuszając je do aktywnej pracy. Takie działania sprawia, że informacja zapada            
głębiej w naszą pamięć, niż gdybyśmy ją ponownie przeczytali w książce. 

A co jeśli źle odpowiem? 

Test, który robisz sobie sam, sprawdzając czy np. zapamiętałeś słówka, nie ma żadnych             
przykrych konsekwencji w postaci złej oceny. Co więcej, jeżeli popełnisz błąd a potem             
przeanalizujesz swoją odpowiedź oraz odpowiedź poprawną, lepiej zapamiętasz        
daną informację, niż gdybyś przeczytał ją kolejny raz. Taki sposób uczenia się na własnych              
błędach jest rewelacyjny. 

Emocje. 

Test, czy to na ocenę czy nie zawsze wiąże się z bardziej intensywnymi emocjami niż nauka                
przez czytanie. Emocje z kolei wpływają na zapamiętywanie. Dlatego jeśli          
kiedykolwiek doświadczyliśmy bardzo intensywnych emocji (pozytywnych lub negatywnych)        
dużo lepiej zapamiętamy to konkretne wydarzenie. 

Aktywna nauka. 

Nauka musi odbywać się w sposób aktywny. Uczenie się przez czytanie sprawdzi się w nauce               
do sprawdzianu. Niestety nie sprawdzi się to, na dłuższą metę. Aby wiadomości zapisały się              
w pamięci długotrwałej, trzeba uczyć się aktywnie. Zapisując, korzystając z fiszek, robiąc            
sobie samemu testy itp. 

3. Kategoryzowanie. 
Dzielenie na kategorie pomaga w zapamiętywaniu, dlatego, że łatwiej przyswoić nam słowa,            
jeśli możemy połączyć je z innymi w naszej pamięci. 
 
Kategoryzować możesz na przeróżne sposoby: 

- dzielenie słów na kategorie tematyczne; 
- dzielenie słów pod względem podobieństwa w wymowie; 
- dzielenie czasowników nieregularnych na grupy odmieniające się wg. podobnego         

schematu; 
- dzielenie czasów ze względu na analogie w zastosowaniach; 
- dzielenie czasów ze względu na analogie w konstrukcji. 

I wiele wiele innych. Podczas kategoryzowania możesz też używać map myśli i rozpisywać             
kategorie w postaci graficznej. 
 
Oczywiście znowu to wymaga czasu na przygotowanie mapy, ale pamiętaj, że robiąc to też              
się uczysz! Czas na poświęcony na wykonanie własnych pomocy naukowych nie jest            
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stracony. Ponadto wiele czasu zaoszczędzisz przy powtórkach, bo łatwiej powtarza się           
słówka z takiej mapy niż z listy, czy z podręcznika. 
 

4. Mówienie na głos. 
O czym mówić? 

Mówienie na głos to nieoceniona metoda w nauce języka. Mów jak najwięcej. Jeśli nie masz               
z kim rozmawiać, mów do siebie. Opowiadaj sobie o najprostszych rzeczach. Przestań na             
chwilę czytać, rozejrzyj się po miejscu w którym jesteś i opisz co widzisz w kilku zdaniach.                
Możesz takie rzeczy ćwiczyć kilka razy dziennie.  
 
Przećwicz czasy przeszłe układając, krótką historyjkę dotyczącą tego co działo się dziś w             
szkole czy pracy lub w domu. 
Potrenuj konstrukcje do wyrażania przyszłości opisując sobie co będziesz robić jutro, w            
weekend, w wakacje, za rok… 
 
Im częściej będziesz to robić, tym będzie Ci łatwiej wpaść na pomysł.  
 

Co to da? 

Nie tylko powtarzasz słówka i gramatykę, ale ćwiczysz samo mówienie. Dzięki temu będziesz             
bardziej pewny siebie, przywykniesz do brzmienia własnego głosu w języku angielskim a            
słowa, o których jakiś czas temu byś nie pomyślał, same będą przychodziły do głowy.              
Trenujesz wymowę i aktywnie utrwalasz widzę. Ponadto możesz dokonać częściowej          
samooceny: w trakcie mówienia wyjdzie co umiesz, a czego nie. 
 

5. Pisanie. 
Jeśli chodzi o pisanie, to powinnam w zasadzie powtórzyć to co jest wspomniane wyżej, bo               
pisanie rozwija i ćwiczy podobne umiejętności. Pisanie jest świetnym ćwiczeniem do           
wykonania przed mówieniem. Możesz najpierw pisać krótkie teksty, a potem starać się            
opowiadać o tym co napisałaś. 
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