
PRZYKŁADOWE METODY UCZENIA SIĘ SŁÓWEK W JĘZYKU OBCYM. 

 

 

 

Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważna dla opanowania języków obcych jest 

nauka słówek. Jeśli podchodzimy do niej nieumiejętnie, może stać się ona dla nas źródłem 

frustracji i zniechęcenia. Warto przybliżyć sobie i swojemu dziecku kilka podstawowych 

metod, które uczynią naukę efektywniejszą. Oto kilka z nich: 

 

 

 

 Wypisywanie różnych słówek na żółtych karteczkach, a następnie przyklejanie 

ich wszędzie gdzie jest to możliwe, na meblach, ścianach itp. Okartkowanie 

całego otoczenia może zabawnie wyglądać, ale jest naprawdę skuteczne – nowe 

słownictwo towarzyszy nam na każdym kroku i naprawdę zapada w pamięć. 

 

 Rozmaite wykresy lub ilustracje, np. rysunek człowieka z podpisanymi 

częściami ciała bądź ,,minkami” odpowiadającymi nastrojom. Rysuj proste 

obrazki reprezentujące słówka. Jeden obraz wart jest więcej niż tysiąc słów - więc 

podczas notowania słówek na lekcji nie wahaj się użyć koloru czy prostego 

rysunku. Wiele słowników (oprócz obrazkowych, przeznaczonych głównie dla 

dzieci) zawiera kolorowe plansze tematyczne, które są doskonałą pomocą w 

nauce. Pamiętaj też, że im śmieszniejszy rysunek, tym bardziej zapada w pamięć! 

Nie potrzeba do tego żadnych zdolności plastycznych; ważne jest, aby rysunek 

był czytelny dla uczącego się. Metody te są szczególnie efektywne dla osób 

zapamiętujących wzrokowo. 

 

 Wykorzystanie naszego codziennego życia, by przyswajać słownictwo po 

angielsku. Staraj się poznać określenia wszystkich czynności, które wykonujesz. 

Nazywaj je – na głos lub w myślach. Koniecznie układaj je sobie w zdania, np. 

wyobraź sobie, że opisujesz je przez telefon przyjaciółce w Anglii niezwykle 

zainteresowanej Twoim życiem.  

 

 Uczenie się słówek w szerszym kontekście, np. w zdaniu lub wyrażeniu -  nie 

dość, że zapamiętuje się "gramatykę" (np. z jakimi przyimkami się łączy), to 

jeszcze czasem łatwiej jest sobie przypomnieć ciąg słów niż jedno (zwłaszcza 

jeśli znaczenie jest charakterystyczne bądź ciekawe dla uczącego się - można 

wymyślać własne zdania). Wymyślaj krótkie historyjki, opowiadania używając 

nowych słówek i wyrażeń których się chcesz nauczyć. 

 

 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! 

 

 Fiszki – to małe karteczki, na których z jednej strony jest słowo w obcym języku, 

a z drugiej w języku rodzimym. Nauka polega na kilkukrotnym obracaniu 

karteczki i staraniu się zapamiętać znaczenie danego słowa. Na drugi dzień 

sprawdza się, czy zwrot został zapamiętany. Jeśli tak, karteczka zostaje 

umieszczona w innym pudełeczku. Tę czynność powtarza się jeszcze 



kilkukrotnie, aż karteczka może wrócić z powrotem do pierwotnego pudełka. To 

oznacza, że słówko zostało przyswojone. Fiszki można zrobić sobie samemu lub 

też kupić gotowe zestawy.  

 

 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). 

 

 Słówek ucz się poprzez ich definicje w języku obcym. 

 

 Wypisuj sobie synonimy słówek i wyrażeń w języku obcym. Jednemu słówku 

może odpowiadać kilka innych. Im więcej synonimów tym lepiej.   

 

 Ułóż listę słówek i poproś kogoś aby regularnie Cię z niej przepytywał. 

 

 Poświęcaj każdą wolną chwilę na naukę języka. Przygotuj sobie karteczki ze 

słówkami i ucz się ich w autobusie lub podczas przerw w pracy czy szkole. Wgraj 

do swojej komórki teksty lub piosenki w języku, który chcesz opanować i słuchaj 

ich często. 

 

 

 

 

 


