
 

SKUTECZNE METODY NAUKI SŁOWNICTWA 

 

Ucz się z muzyką. 

 

Jeśli jesteś fanem muzyki to wspaniale! Ściągnij z internetu udostępniane za darmo teksty obcojęzycznych 

piosenek i przetłumacz. Słuchając ulubionej muzyki z tekstem w ręku, w mig nauczysz się użytych tam słówek! 

Dotykaj, pokazuj to czego się uczysz. 

 
Metoda manualna polega na wzięciu do ręki, czy dotknięciu przedmiotu i wymówieniu słówka (na głos lub w 

myślach). W ten sposób włączasz do procesu zapamiętywania kinestetykę, a jak wiadomo, im więcej zmysłów 

wykorzystujesz - tym łatwiej zapamiętujesz! 

 

 

Sporządzaj fiszki. 

 

Fiszki są to małe karteczki, na których z jednej strony piszesz słówko obce, na drugiej tłumaczenie (najlepiej też 

przykład zastosowania). Możesz zabierać je ze sobą i powtarzać w każdej wolej chwili (np. w autobusie, na 

przerwie). 

 

Zrób swój własny słowniczek. 

 

Sporządzaj swoją własną listę słówek. Załóż osobny zeszyt do sporządzania list nowego słownictwa. Możesz je 

pogrupować wg tematów, możesz również prowadzić słowniczek obrazkowy. 

 

Mapy myśli. 

 

 

Mapy słówek podobnie jak mapy myśli, powiązane ze sobą (np. tematycznie) słówka układasz w struktury 

przypominające drzewo (od najbardziej ogólnego – jako główna gałąź – np. nature (natura) do coraz bardziej 

szczegółowych – np. animal (zwierzę), bird (ptak), kingfisher (zimorodek). 

 

Skojarzenia. 



 

 

Ta metoda polega na kojarzeniu słówka dzięki połączeniu go z drugim, podobnym pod względem wymowy. 

Następnie tworzysz z niego opowiadanie, im dłuższe i bardziej absurdalne, śmieszne - tym lepiej! Trzeci etap, 

to wyobrażenie sobie tej historii, pamiętając aby była filmem (ruch!), kolorowym, z głębią, 3-D, dużo akcji, 

śmiechu, wypełniona dźwiękami. 

 

Programy komputerowe. 

 

W dzisiejszych czasach istnieje wiele dostępnych programów komputerowych przeznaczonych do nauki 

języków obcych a także słownictwa, niektóre z nich wyznaczają nawet kiedy masz mieć kolejną powtórkę, 

zanim zapomnisz dane słówko. Jest to niezbędne przy nauce dużej ilości słówek.  

 

Wykorzystuj każdą wolną chwilę do nauki. 

 

Staraj się wykorzystywać każdą sytuacje do nauki np. stojąc w kolejce do sklepu, mów sobie w myślach dialog 

między Tobą a sprzedawcą - w języku którego się uczysz. Albo słysząc jakieś polskie zdania, przetłumacz je 

sobie na język obcy. Jeśli brakuje Ci jakiegoś słówka - powiedz po polsku, i zapisz to czego nie umiesz - 

sprawdzając to później w domu. 

 

Nastaw wszystkie zmysły na język, którego się uczysz. 

 

Odpowiednie otoczenie jest bardzo ważne, w miejscu w którym najczęściej przebywasz możesz przyklejać 

kartki ze słówkami. Korzystaj z obcojęzycznych interfejsów w komputerze, przełącz menu w komórce na 

obcojęzyczne. Przebywaj tam, gdzie będziesz słyszał obcokrajowców (restauracje, puby), włącz sobie 

obcojęzyczne radio (np. BBC), czytaj i oglądaj bajki w języku obcym. 

Inne aktywności zwiększające zapamiętywanie: 

 

 

- Twórz karty słownictwa – każe usłyszane słówko lub frazę wraz z definicją i czymś pomocnym do 

zapamiętania słowa (obrazek, kolory, ruch) 

 

- Stwarzaj połączenia pomiędzy nowymi słowami – które brzmią lub wyglądają podobnie?  

 

- Wymyślaj krótkie historyjki, opowiadania używając nowych słówek i wyrażeń których się chcesz nauczyć. 

 

- Rysuj proste obrazki reprezentujące słówka.  

 


