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Na początek mam dla Ciebie kilka wskazówek, które doskonale sprawdzą się jako 
uzupełnienie pracy z tym e-bookiem i pomogą Ci lepiej skoncentrować się na 
Twoim celu, czyli bardziej swobodnej komunikacji. Jeśli chcesz, aby Twój angiel-
ski z „podręcznikowego” stał się naturalny (a skoro czytasz te słowa, to zakładam, 
że tak jest), to zachęcam Cię do trzymania się tych kilku zasad, które z łatwością 
wcielisz w życie. Zawsze o nich pamiętaj podczas planowania nauki :).

Jak mówić
swobodnie(j)?

1

Zmień schemat działania01
Pierwsza zasada to punkt wyjścia. Jeśli do tej pory nauka angielskiego kojarzyła 
Ci się np. z lekcjami opartymi na książce i zeszycie ćwiczeń, to najwyższy czas to 
zmienić. Szukaj ciekawych zwrotów, idiomów i języka potocznego wszędzie tam, 
gdzie angielski pojawia się naturalnie. Zacznij korzystać z nowych źródeł (patrz: 
punkty poniżej), niech będzie ich jak najwięcej i niech będą jak najbardziej różno-
rodne. Po jakimś czasie zdecydujesz, które zostaną z Tobą na dłużej.

Oglądaj współczesne anglojęzyczne seriale02
Jestem pewna, że znajdziesz co najmniej jeden, który przypadnie Ci do gustu! 
Podczas oglądania zwracaj uwagę na to, jak komunikują się native speakerzy 
oraz jakich reakcji językowych najczęściej używają. Notuj i powtarzaj te, która uda 
Ci się wychwycić.
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Podglądaj native speakerów03
Jeśli na co dzień korzystasz z mediów społecznościowych i YouTube’a, staraj się, 
aby wśród kont czy kanałów, które obserwujesz, znalazły się również te, które pro-
wadzą native speakerzy. To właśnie oni będą świetnym źródłem współczesnego, 
aktualnego języka. 

Ucz się od innych04
Jedną z najefektywniejszych metod poznawania nowych słówek jest uczenie 
się ich bezpośrednio w trakcie komunikacji. Jeśli masz możliwość rozmów z ro-
dzimymi użytkownikami języka – maksymalnie to wykorzystaj! Uważaj na to, co  
i jak mówią, jakich zwrotów używają najchętniej i w jakim kontekście. Notuj nowe 
zwroty i używaj od razu, kiedy nadarzy się okazja, a najlepiej podczas tej samej 
rozmowy!

Rób sobie regularne prasówki05
Jeśli masz pierwszą część tego e-booka to już wiesz, że prasa kolorowa jest Two-
im sprzymierzeńcem, jeśli chodzi o współczesny, potoczny angielski. Od czasu 
do czasu (lub regularnie – it’s up to you!) zrób sobie taką prasówkę z wybranym 
tytułem i zanurz się w języku. Zabaw się w redakcję – tłumacz nagłówki i krótkie 
fragmenty tekstu, notuj słownictwo, które przykuło Twoją uwagę.
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Zastanów się nad tym, jakie konkretne czynności możesz zaplanować, aby po-
móc sobie w nauce i mówić swobodnie(j). Jeśli któryś z punktów uda Ci się zreali-
zować – postaw przy nim znak        .
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No dobrze, dość już tej teorii! 
Przejdźmy do praktyki. 

Usiądź wygodnie, weź coś do pisania i… 
let’s get rolling! jedziemy z tym koksem


