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Jak Szybko Nauczyć Się Mówić Po Angielsku
Anna Piekarczyk

OD AUTORKI
Niniejsza publikacja jest odpowiedzią na często
zadawane pytanie: „Czy kiedyś nauczę się mówić płynnie po angielsku?”. Otóż odpowiedź jest
prosta: „tak ”. Wystarczy tylko w swojej nauce
zastosować kilka ważnych metod, strategii oraz
technik, aby móc osiągnąć ten cel. Wiele osób
twierdzi, że język angielski w stopniu biegłym
jest nie do opanowania. To nieprawda. Tylko
brak motywacji i systematyczności uniemożliwia
nam naukę. Gramatyka angielska, słownictwo,
słuchanie i czytanie to umiejętności bardzo ważne, jednak mówienie po angielsku jest najbardziej potrzebną nam umiejętnością, którą można
wyćwiczyć bardzo prostymi sposobami. Korzystając z tej książki efekty uczenia się języka mówionego zauważysz po 3-4 miesiącach. Po miesiącu jednak poczujesz większą pewność mówienia.
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Zaczynając naukę języka angielskiego mówionego przedstawiam kilka ważnych informacji:
1) Pierwsze 2 miesiące to czas ciężkiej pracy.
Musisz się przestawić na język obcy i
mieć z nim żywy kontakt. Pamiętaj, że język możesz wchłonąć tylko podczas intensywnej nauki.
2) Przez najbliższe 3 miesiące musisz być
bardzo dociekliwy oraz interesować się
niemal wszystkim, a przy tym myśleć w
obcym języku. Musisz zadawać wiele pytań i sam na nie odpowiadać.
3) Korzystaj z iPoda lub MP3. To bardzo ułatwi ci naukę.
4) Nie stosuj tylko jednej metody, techniki,
czy strategii. Urozmaicaj swoją naukę.
5) Najlepszym i najszybszym źródłem materiałów językowych jest Internet.
Wierzę, że ta publikacja przyczyni się do twojego sukcesu, jakim jest mówienie po angielsku.
Zastosowanie poniższych wskazówek, a dalej
dodatkowych ćwiczeń na mówienie szybko i naturalnie przyniosą oczekiwane efekty, a ponadto
całkowicie usuną barierę językową.
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Moduł 1
Nauka całych fraz
Czym jest fraza?
Fraza to grupa wyrazów tworzących całość znaczeniową.
Bardzo ważną rzeczą w uczeniu się mówienia po
angielsku na której należy się skupić jest nauka
wyrazów. Bez tego ani rusz! Ale jak się ich nauczyć?
Po pierwsze … koniec z wkuwaniem pojedynczych wyrazów! Ucz się całymi frazami, zwrotami. Najważniejsze jest zrozumieniu sensu całego zdania, a nie pojedynczych słów. Ucząc się
fraz i zwrotów głośno je powtarzaj (najlepiej 10
razy dziennie). Powtarzanie gwarantuje lepszą
prędkość mówienia.
Ponadto, możesz skorzystać z bardzo dobrego
sposobu przyswajania. Wpisz daną frazę, np. w
wyszukiwarce - google i czytaj zdania z jego
użyciem. Dzięki temu szybciej zapamiętasz wy-
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raz i będziesz miał szersze pojęcie o jego zastosowaniu.
Przykład
a lovely surprise – cudowna niespodzianka
Przykładowe zdania
I have a lovely surprise for you.
What a lovely surprise!
A lovely surprise on a sunny Sunday morning.

Wpisz tę frazę w google. Znajdziesz tu nieskończenie wiele zdań z a lovely surprise.
Pamiętaj o najważniejszym: takie ćwiczenie wykonujesz na głos!
Wykonaj podobne ćwiczenie z następującymi frazami
terribly sorry
a sore throat
all the best
after that
a great job
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