
Jak efektywnie uczyć się języków obcych? 

Zazdrościsz osobom, które chłoną jeden język obcy za drugim, a ty siedzisz 

godzinami z podręcznikiem i nic? Talent to jedno, ale właściwy sposób uczenia się 

to drugie. Jak zatem pracować, aby otrzymać najlepsze efekty? Kluczem do 

sukcesu jest nasz mózg!  

1. Podczas nauki wykorzystuj obie półkule mózgowe 

Ucząc się języka obcego korzystamy głównie z lewej półkuli mózgu. To ona 

codziennie uaktywnia się podczas mówienia. Naukowcy zaobserwowali jednak, że 

w tym ważnym dla nas procesie, jakim jest mowa, bierze udział także prawa 

półkula, odpowiadając między innymi za akcent. Wniosek: nasz język obcy będzie 

brzmiał lepiej, gdy w jego naukę zaangażujemy też prawą część mózgu. 

Jak to zrobić? Stosując ćwiczenia synchronizacyjne, np. żonglowanie lub pisanie 

obiema rękami jednocześnie. Takie czynności poprawiają naszą koncentrację oraz 

zapamiętywanie podczas nauki nowych słów i zwrotów. 

2. Mówienie do siebie to nie oznaka obłędu ;) 

Mowa w mózgu znajduje się w dwóch konkretnych ośrodkach – Broka i 

Wernickiego. Pierwszy z nich odpowiedzialny jest za produkowanie mowy. Łączy 

się on z korą motoryczną. Co to oznacza dla nas? Wypowiadanie słów z obcego 

języka na głos przyniesie nam dużo lepsze efekty niż tylko myślenie o nich. 

3. Słuchaj, aby rozumieć 

Ośrodek Wernickiego, który odpowiada za rozumienie jest połączony z naszą korą 

słuchową. Ważne jest więc, aby w dużych ilościach słuchać obcego języka. 

Pomaga to nam nie tylko lepiej rozumieć, ale także uczy nowych słów i zwrotów. 

W czasach internetu nie musimy martwić się o brak źródeł – wystarczy włączyć 

zagraniczne radio, piosenki, filmy, wiadomości. Pamiętajmy, żeby wybrać to, co 

najbardziej lubimy, i co nas interesuje. Wtedy przy okazji zwiększymy naszą 

motywację do nauki. 



4. Na początku skoncentruj się na słówkach i zwrotach 

Ale jak to? Przecież w szkole zaczynamy od gramatyki. Prawda jest taka, że jeśli 

chcemy szybko oswoić się z nowym językiem, powinniśmy poznać jak najwięcej 

słów. I to najlepiej w całych zdaniach. Na gramatykę jeszcze przyjdzie czas. 

Zresztą to nie jest tak, że całkowicie ignorujemy ten aspekt. Uczymy się 

gramatyki, tylko że przez jej naturalny kontekst w sposób podświadomy. 

5. Żyj językiem obcym 

Dlaczego ludzie, którzy wyjadą do obcego państwa najszybciej uczą się języka? 

Bo ich mózg jest odpowiednio stymulowany. Na każdym kroku zmuszeni są do 

jego używania. Otoczeni przez napisy, dźwięki i ludzi - widzą, słuchają i mówią. 

Nie zawsze jednak możemy sobie pozwolić na mieszkanie w innym kraju ;) 

Możemy za to stworzyć sobie swój własny mały świat, w którym język będzie nas 

otaczał ze wszystkich stron. Stwórzmy karteczki ze słówkami, oglądajmy filmy, 

czytajmy książki, słuchajmy piosenki i myślmy w obcym języku. 

6. Im wcześniej, tym lepiej? 

Tak. Jeśli zastanawiasz się, kiedy rozpocząć naukę nowego języka – odpowiedź 

brzmi TERAZ. Najlepiej oczywiście radzą sobie małe dzieci. Mają do tego 

naturalne predyspozycje. W końcu muszą opanować mowę. Po tym cudownym 

okresie jest niestety trudniej. Cudowna zdolność zanika, ale nie całkowicie. W 

każdym wieku możemy dalej z dużym sukcesem nauczyć się komunikatywnie 

porozumiewać danym językiem – wystarczy odpowiednia motywacja. 

7. Najważniejsza motywacja! 

Złota zasada  Wypisz na kartce wszystko, co zmieni się, jeśli opanujesz dany 

język, np. lepiej płatna praca, większa elastyczność, podróże bez ograniczeń itd. W 

chwilach zwątpienia wracaj do niej i bądź wytrwały! 

Powodzenia!  
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