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Dzięki SixPack English rozumiesz już struktury gramatyczne rządzące 

językiem angielskim. Jak jednak poszerzyć zasób słów?

Oto przepis na naukę słownictwa stworzony przez Jana 
Kałużę, współtwórcę metody Sarneckiego–Kałuży i 
SixPack English.

Krok pierwszy: stwórz dziennik. Codziennie zapisuj w nim kilka słów, 

kilka zdań opisujących, co się wydarzyło – to, na co masz ochotę. Wypisz 

słowa, które wpadły Ci dziś do głowy. Jeżeli stało się coś istotnego, 

charakterystycznego, opisz to. Gdy zaczniesz rozglądać się za tematami, 

będziesz silniejszy, jeśli chodzi o słownictwo, będziesz rozwijać to, na 

czym w tym momencie Ci zależy.

Krok drugi: pisz listę zakupów w języku angielskim. Wiadomo, że każda 

osoba, która chce optymalizować koszty, powinna tworzyć listy zakupowe. 

Chcesz nauczyć się angielskiego? Rób to w tym języku! Pisz także 

listę spraw do załatwienia. Może przełącz telefon, komputer na moduł 

anglojęzyczny? Wtedy niejako na poziomie podświadomości zaczniesz 

wchłaniać nowe słowa.

Krok trzeci: od czasu do czasu napisz krótkie opowiadanie. Możesz je 

udostępnić na stronie www.lang-8.com i sprawdzić poprawność tego, co 

napisałeś. Serwis jest bezpłatny, polega na tym, że inne osoby pomagają 

Ci w angielskim, a Ty możesz służyć komuś, jeżeli chodzi o język polski.

Krok czwarty: ucz się słówek, czytając. Czytaj o tym, co Cię interesuje 

i co jest na Twoim poziomie językowym. Na YouTubie znajdziesz 

bardzo dużo materiałów dostosowanych do poszczególnych poziomów 

http://www.lang-8.com
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zaawansowania. Nawet literatura światowa jest tak przetłumaczona, iż 

mogą czytać ją dzieci – przy założeniu, że treść jest dla nich odpowiednia.

Krok piąty: nie baw się w tłumacza. Jeżeli znajdziesz jakieś słowo, które 

nie jest dla Ciebie zrozumiałe, i chcesz je przetłumaczyć, nie pisz znaczenia 

bezpośrednio nad tym słowem, a zapisz je gdzieś z boku. Staraj się nie 

opisywać słów, które tłumaczysz, tam gdzie one są, językiem polskim.

Krok szósty: wykorzystaj swoje upodobania. Na pewno jak większość z 

nas lubisz jakąś muzykę. W jaki sposób rozwijać słownictwo, bazując na 

muzyce, ale w sposób ciekawy? Na stronie www.lyricstraining.com możesz 

wybrać ulubione piosenki, dostosować etap nauki języka angielskiego 

– początkujący, średniozaawansowany, zaawansowany – i uzupełniać 

teksty piosenek ze słuchu. Opieraj się zawsze na tym, co lubisz, co Cię 

interesuje – wtedy Twoja motywacja będzie na wysokim poziomie.

Krok siódmy: powtarzaj za lektorem. Wybierz film, który Ci się podobał, 

który znasz. Bardzo dobre do tego ćwiczenia są filmy akcji, ponieważ 

możesz zrozumieć znaczenie wypowiadanych zdań na podstawie 

kontekstu. Następnie wysłuchaj jakiegoś fragmentu filmu – nie dłuższego 

niż 10–15 min – z polskim lektorem. W kolejnym kroku pozostaw napisy po 

polsku, a lektora polskiego wyłącz – niech aktorzy mówią po angielsku. 

Potem posłuchaj dialogów z napisami anglojęzycznymi, a później już 

bez żadnych pomocy. Zobaczysz, jaki progres zauważysz w rozumieniu, 

słuchaniu i przede wszystkim w znajomości słownictwa.

Krok ósmy: ucz się słówek, mówiąc. Aby dobrze mówić po angielsku, 

trzeba przede wszystkim mówić. Poprowadź dziennik audio, mów po 

angielsku o tym, co robisz, oswajaj się ze swoim głosem, a później 

http://www.lyricstraining.com
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odsłuchuj się. Zadaj sobie pytanie, czy ktoś by Cię zrozumiał. Pamiętaj, że 

perfekcyjny angielski dopiero na Ciebie czeka.

Krok dziewiąty: podejmij wyzwanie! Wybierz pięć trudnych słów, które 

chcesz przyswoić, i wykorzystuj je przez cały dzień w mowie. Nawet jeśli 

nie masz z kim pogadać, mów do siebie. Zazwyczaj porozumiewasz się w 

języku angielskim, korzystając z określonego zestawu słownictwa, masz 

słowa, które preferujesz. Wypisz je, a następnie zastąp synonimami. W 

ten sposób zaczniesz poznawać nowe słowa w języku angielskim.

Zacznij działać! Jeśli to dla Ciebie za dużo, ogranicz się 
do kilku kroków, ale najważniejsze, byś ćwiczył.

Ważna uwaga! Aby można było kształtować dobry nawyk, trzeba sobie 

ułatwić pewne kwestie. Jeżeli chcesz ćwiczyć język, pisząc, stwórz zeszyt 

– połóż go na wierzchu, żeby był dostępny, np. na biurku albo koło łóżka, 

tak aby nie zasnąć przed wpisaniem tam określonej liczby słów czy zdań. 

Jeżeli chcesz zaplanować sobie tydzień, nie zakładaj, że za każdym razem 

będziesz wszystko pamiętać. Przygotuj dwa filmy, którymi się zajmiesz. 

Wpisz to do kalendarza. Zacznij pracować nad wzmacnianiem siebie.

Pora na niespodziankę! 

Oto dwie rady przydatne w nauce angielskiego:

1. W jaki sposób nauczyć się zasad rządzących przyimkiem? W języku 

angielskim mówimy: She’s married to a rich man; w polskim: „Ożenił się z 

nią”. Po angielsku: He lives in Florida; po polsku: „On mieszka na Florydzie”. 

Wkuwanie na pamięć przyniesie mierne efekty. Jeśli chcesz zapamiętać, 
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dlaczego mówimy in Florida, zbuduj 5, 7 lub 10 zdań, w których użyjesz tego 

zwrotu. Przykładowo: My brother would like to live in Florida; In Florida 

people are very happy. Wtedy okaże się, iż na poziomie podświadomym 

będziesz pamiętać, że mówi się in Florida. Tak samo jest z każdym 

innym zwrotem, który jest charakterystyczny dla języka angielskiego, a 

nietypowy dla polskiego.

2. Kiedy mówimy at, kiedy on, a kiedy in? Sprawa jest prosta!

At – gdy mamy na myśli jakiś punkt, niekoniecznie określony. At the bus 

stop oznacza: „gdzieś na przystanku” może być obok niego, za nim.

On – gdy mamy na myśli powierzchnię, np. on the roof, on the road – bo 

droga jest płaska.

In – kiedy myślimy o bryle. In the building – „w środku budynku”. Ale, uwaga, 

in the street – ponieważ w języku angielskim „ulica” to budynki dookoła, 

które tworzą bryłę.

Proste?
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Pamiętaj o bezpłatnej konferencji, która odbędzie się już wkrótce. To 

zajęcia z języka angielskiego, w czasie których przewidziałem różnego 

rodzaju niespodzianki, nie tylko z obszaru wiedzy, oraz prezenty językowe. 

Zarejestruj się, klikając przecisk na następnej stronie – również jeżeli nie 

możesz wziąć w niej udziału tego dnia, ponieważ dostaniesz informację o 

terminie retransmisji. 

Zapraszam serdecznie!



JUŻ DZIŚ ZAPISZ SIĘ NA
BEZPŁATNE SZKOLENIE ONLINE
To będzie DUŻE WYDARZENIE w świecie nauczania języka angielskiego.  

Przygotowałem dla Ciebie kilka niespodzianek, prezentów i masę praktycznej 
wiedzy, dzięki której zapomnisz co to obawa i wstyd przed mówieniem! Poznasz 
również innowacyjne, genialne w swojej prostocie metody nauki, które nie były 
jeszcze prezentowane publicznie! 

Na szkoleniu swoją premierę będzie miała PIRAMIDA GDYBANIA - rewolucja 
na skalę światową w temacie nauczania zdań warunkowych. Dzięki tak 
przejrzystemu wytłumaczeniu zdania warunkowe przestaną być dla Ciebie 
problemem.

Szkolenie online odbędzie się 10 października 2018 r. o godzinie 20:00 czasu 
polskiego, ale nawet jeżeli nie pasuje Ci ten termin, to i tak się zapisz - będziemy 
wtedy mogli powiadomić Cię, jeśli zaplanujemy jego powtórkę.

https://questfe.pl/szkolenie3/
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