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Bądź uważny podczas lekcji i jeśli czegoś 

nie rozumiesz, zadawaj pytania. 

  



 

 

Bądź przygotowany do zajęć i bierz w 

nich aktywny udział. 

  



 

Po powrocie do domu, odpocznij. 

Następnie postaraj się przypomnieć sobie, 

o czym była mowa na lekcji, jakie były 

nowe słówka, zwroty. Odrób zadane 

ćwiczenia. 

 



Słuchaj płyty dołączonej do książki, 

dzięki czemu utrwalisz sobie wymowę. 

Słuchając śledź tekst, co pozwoli Ci 

skojarzyć wymowę z pisownią. 

Przy kolejnym słuchaniu staraj się czytać 

z lektorami lub zatrzymuj po każdym ze 

zdań i powtarzaj za lektorem. 



 

Gdy ćwiczysz głośne czytanie, nagraj się 

a potem odsłuchaj. Możesz ćwiczyć z 

kolegą, koleżanką z klasy lub kimś z 

rodziny. 

  



 

Ucząc się słówek staraj się poukładać się 

w jakąś sensowną całość: np. w pary 

synonimy (żona, kobieta,) antonimy 

(młody-stary, ładny-brzydki), rodziny 

słów (rodzice, mama, tata), w działy 

tematyczne. 



 

Jeśli jesteś wzrokowcem, zapisuj słówka 

używając wielu kolorów, różnego typu 

czcionki. Pamiętaj, żeby pisać je 

odręcznie.   



 

Zapamiętując nowe słowa postaraj się 

połączyć je w zdania lub nawet w całe 

opowieści. Im bardziej będą śmieszne czy 

absurdalne tym łatwiej je zapamiętasz. 

  



 

Gdy chcesz sprawdzić, czy zapamiętałeś 

materiał, wypisz na kartce słówka lub 

poproś kogoś z rodziny, aby zrobił Ci 

listę słów polskich i sam dopisz ich 

francuskie odpowiedniki. 

  



 

Pamiętaj, że wiele słów z języka 

francuskiego podobnych jest do słów w 

języku angielskim. Ucząc się ich 

zastanów się czy znasz ich angielski 

odpowiednik. 

  



 

Ucząc się gramatyki przejrzyj przykłady 

omawiane na lekcji oraz zamieszczone w 

książce. Jeśli czegoś nie rozumiesz, nie 

bój się poprosić o wyjaśnienie. 

  



 

 

Starannie wykonuj ćwiczenia zadane 

przez nauczyciela . 

  



Wykorzystaj każdą chwilę na 

powtarzanie, np. jadąc samochodem, 

podaj rejestrację  po francusku, zastanów 

się jak przeliterować nazwę ulicy, na 

której obecnie się znajdujesz, jak 

nazywają się przedmioty, które Cię 

otaczają, … 



 

Korzystaj z dobrodziejstw Internetu. 

Wejdź czasem na jakiś portal 

informacyjny w języku francuskim. 

Korzystaj z dostępnych w Internecie 

ćwiczeń, które sprawdzają się „od ręki”. 

  



 

 

Słuchaj radia lub piosenek w języku 

francuskim.  

Oglądaj telewizję i filmy w oryginale. 

  



Ale przede wszystkim NIE BÓJ SIĘ 

POPEŁNIAĆ BŁĘDÓW i PRACUJ 

REGULARNIE. NIE ZOSTAWIAJ NAUKI 

NA OSTATNIĄ CHWILĘ, gdyż w stresie nie 

zapamiętasz dużo. 10 minut poświęconych 

każdego dnia na naukę języka jest lepsze niż 1.5 

godziny raz w tygodniu!!! 

  



 

              Bon courage ! 

 


