
Dostałem komentarz na YT
Chciałbym go z Wami wspólnie omówić.
O co chodzi? Nagrałem kiedyś materiał o fiszkach w którym raczej ich nie polecam. Dlaczego? To 
też mam zamiar przypomnieć.

Po pierwsze w wolnych chwilach wyjmowałeś - nie pozwoliłeś zapomnieć sobie tych słów. 

Przez co były ciągle w pamięci krótkotrwałej, a Ty myślałeś że je umiesz. Odstępy w nauce powinny
być np. dzień, dwa. 

Drugie to "ulepszenie" fiszek o metodę pięciu żołądków. Podczas nauki jak dobrze odpowiemy to 
fiszka ląduje w kolejnej przegródce. Tylko, nie za 5 razem jednego dnia, tylko po 2 dniowej 
przerwie, to jest ważne, bo trzeba przepchnąć wiedzę do pamięci, a nie trzymać w krótkotrwałej. 
Fiszki też są dobre ponieważ siebie sprawdzamy. 
Dodatkowo jak chcemy coś zapamiętać na dobre, to po pierwsze, wszystkie ciężkim tak jak 
mówiłem, po piątym żołądku należy odstawić do osobnego pudełka, i raz w roku przynajmniej 
powtarzać je sobie. 

Oczywiście jeżeli chcemy je znać, a ich nie używamy, bo jak używamy to siła rzeczy zapamiętamy. 
Zamierzam zacząć uczyć się angielskiego, i dzięki Tobie nie pójdę w stronę tysiąca słówek, tylko w 
schematy, powiedzonka i rozmowę. Ale do pierwszych dwóch, będę wykorzystywał fiszki, plus inne 
metody skutecznego zapamiętywania. Pozdrawiam ;) 

Fiszki są „fajnym”, ale moim zdaniem nieskutecznym gadżetem - dodatkiem.
Niewiele się różnią od listy słówek. Są kolorowe, mają zakładki, są przykłady, ale jesteśmy 
więźniami TEGO znaczenia i TEGO przykładu. NIE czujemy słówka. Słówko trzeba poczuć.

sneaky – smart – sprytny?
Constant – permanent – durable – stable – stały?

Słówka wieloznaczeniowe
close, back, hit,
NIE poznasz znaczenia tych słów z książek, ani fiszek. Jest tylko jedna droga...

Podsumowanie fiszek, dla mnie osobiście są jak radyjko z słuchawkami :) Dlaczego? Wyjaśnię.



2. Zwroty są jak klocki
Dlaczego zwroty, a nie listy słówek?
Zwroty bierzesz i to działa, słówka bierzesz i co dalej?

Jako przykład dla początkujących:
Ile masz lat? „How many years you have?” „how much years you have?” „how old are you”

Ile to kosztuje? „How much is cost?” „how much this cost?” A może po prostu „how much is...”

Zwroty działają, choć nie mają sensu:
How are you? - jak jesteś Ty?
Never mind – nigdy umysł?
It's up to you – to jest góra do Ciebie?
Never give up – nigdy daj górę?

Ale ten angielski jest głupi, polski to jest chociaż logiczny... Czy aby na pewno?
A weźmy Polskie zwroty :)

LATAĆ?
MIEĆ?
WYTRZYMAĆ?
SPADAĆ?

Czy teraz widzisz, że rozmawiając, nie koniecznie koncentrujemy się na słówkach, a jedynie 
używamy „gotowych paczek”?



Jak zatem uczyć się zwrotów?

1. Zaczynam angielski od dziś i MUSZĘ przetrwać w krótkim czasie
2. Zaczynam angielski od dziś i robię to dla siebie
3. Już sporo umiem, ale dużo zapominam i mam problemy z komunikacją.

Sposoby sprawdzania zwrotów:
1. Wpisujemy w Google, wpisujemy w cudzysłowie „never mind” i sprawdzamy na bab.la
2. Sprawdzamy wiele źródeł, bo Google często kłamie, a na bab.la są byki (techniczne)
3. Sprawdzamy wydźwięk całego zwrotu. Czy wiesz, że czasem zwrot brzmi inaczej niż 
pojedyncze słówko, które w nim występuje?
4. Mnemotechniki dla opornych (czasem tak bywa).
– skojarzenia i jak je robić?
– historyjki, im głupsze tym lepsze
5. Gadaj do swojego telefonu :) POLUBISZ TĘ TECHNIKĘ.
6. Czy już Ci mówiłem o tym, że trzeba rozmawiać?
7. Ćwiczenia dla zabieganych i opornych: 
– http://en.akinator.com/
– Just riddles

Praca domowa, zapisz.

1. Zrób sobie 3 postaci z Akinatorem, spodoba Ci się
2. Naucz się i opracuj na tej podstawie 10 zwrotów
3. Zastosuj do nich mnemotechnikę
4. Spróbuj powiedzieć te zwroty do swojego telefonu

http://en.akinator.com/


Jeśli podobał Ci się mój live, daj mi o tym znać. Dziękuję, jeśli już w przeszłości udało Ci się dodać
opinię, jeśli jeszcze nie, możesz to zrobić tutaj :)

https://www.facebook.com/pg/enlinado/reviews/?ref=page_internal

Po zakończeniu live'a, dostaniecie mały prezent.

https://www.facebook.com/pg/enlinado/reviews/?ref=page_internal

