
W ten sposób uczysz się czytać w nowym języku

1. Naucz się pierwszego tysiąca słów na liście najczęstszych słów w nowym języku. 
Glosariusze  częstotliwości  są  dostępne online.  Użyj  „flashcard”,  aby nauczyć się 
tych pierwszych tysiąca słów. Fiszki to kartki papieru, na których na jednej stronie 
zapisujesz obce słowo, a na drugiej tłumaczenie. Najpierw poznasz znaczenie słów, a 
następnie będziesz mógł przewrócić stos arkuszy papieru i przećwiczyć tłumaczenie 
z  języka ojczystego na nowy.  Odłóż notatki  ze słowami,  które już dobrze znasz. 
Uporządkuj słowa, które trudno ci zapamiętać. Istnieją programy z kartami flash dla 
telefonu  komórkowego  i  komputera.  Użyj  tłumaczenia  Google,  aby  poćwiczyć 
pisanie małych zdań ze słowami, których się nauczyłeś.

2. Kiedy znasz tysiąc słów, możesz zacząć czytać proste teksty. Zacznij czytać proste 
książki dla dzieci w języku i rób to przy wsparciu tłumaczeń książek na szwedzki. 
Czytaj  tłumaczenia  szwedzkich  książek  dla  dzieci  przy  wsparciu  szwedzkich 
tłumaczeń. Istnieje wiele książek dla dzieci przetłumaczonych na wiele języków.

3. Dużo czytaj. Nie poświęcaj się gramatyce - w końcu sama się rodzi.

4. Czytaj teksty równolegle i dużo. Przeczytaj teksty w nowym języku i jednocześnie 
udostępnij  tłumaczenie  szwedzkie.  Czytaj  obszernie  i  nie  martw  się,  jeśli  nie 
rozumiesz  każdego  słowa,  zawsze  masz  wsparcie  szwedzkiego  tekstu.  Podkreśl 
słowa, które Twoim zdaniem są ważne, aby się uczyć i zapisz je na swoich kartach.

5. Czytaj równoległe proste książki i książki, w których rozumiesz coś w rodzaju 95 
lub 97 procent wszystkich słów. Najczęstszymi słowami są różne formy wyrazów 
dzielonych i inne często uczone słowa (na przykład: i, lub, w trakcie, przed, przed, w 
ten sposób, on, ona, ona). Czytaj książki, które naprawdę Cię interesują. Przeczytaj 
także bardzo lekkie powieści. Czytaj książki Harlequin lub cokolwiek, co pozwala 
szybko przejść przez duże masy tekstu. Zawsze czytaj ze wsparciem równoległego 
tekstu w języku szwedzkim.

6. Studiuj w krótkich sesjach czytania przez 15-20 minut na raz i czytaj, kiedy mózg 
jest w spoczynku. Jeśli to możliwe, odpocznij krótko po przeczytaniu, nawet jeśli to 
tylko przez pięć minut. Mózg potrzebuje czasu, aby zatopić się w nowych słowach. 
Niektórzy badacze twierdzą,  że  w tekście  trzeba  napotkać  niezwykłe  słowo 7-20 
razy, zanim w końcu utknie w pamięci. Pamiętaj, że te same słowa mogą być użyte w 
różnych  znaczeniach.  Dlatego  spójrz  na  tekst  szwedzki,  gdy tylko  poczujesz  się 
niepewnie co do znaczenia tego słowa. Jeśli to możliwe, czytaj kilka sesji dziennie i 
czytaj przede wszystkim każdego dnia. Przeczytaj kwadrans rano, kwadrans przerwy 
obiadowej,  a  następnie  jeden  lub  dwa  treningi  wieczorem.  Mózg  jest  bardziej 
otwarty na odpoczynek.

7.  Niech nauka wymaga czasu.  Nauka czytania  w języku zbliżonym do twojego 
języka zajmuje co najmniej  800 godzin.  Dla Szweda nauka czytania na przykład 
niemieckiego lub holenderskiego może potrwać 800 godzin. To tyle samo, co dwie 
godziny dziennie przez nieco ponad rok.

8.  Jeśli  masz  trudności  z  obsługą  dwóch  książek  jednocześnie,  możesz  wyciąć 
książkę  ze  szwedzkim tekstem na  małe  broszury  o  długości  ok.  20  stron,  które 
możesz wstawić jako książeczkę do książki w nowym języku („Metoda noża”).



9. Najważniejsze jest to, że wybierasz książki, które naprawdę chcesz przeczytać i 
które dużo czytasz. To wtedy utrzymujesz prawdziwe pragnienie przeczytania całego 
tekstu, który musisz przeczytać.


