
Așa înveți să citești într-o limbă nouă

1. Aflați primele mii de cuvinte dintr-o listă a celor mai frecvente cuvinte din noua 
limbă. Glosarele de frecvență sunt disponibile online. Utilizați „carduri flash” pentru 
a învăța acele primele mii de cuvinte. Cardurile flash sunt bucăți de hârtie pe care 
scrii cuvântul străin pe o pagină și traducerea pe cealaltă parte. Mai întâi înveți sensul 
cuvintelor și apoi poți trece peste stiva de foi de hârtie și exersezi traducerea din 
limba maternă în  noua limbă.  Lasă  notele  cu cuvinte  pe  care  le  știi  deja  corect. 
Sortează cuvintele de care ai probleme să-ți amintești. Există programe cu carduri 
flash pentru mobil și computer. Utilizați Google Translate pentru a exersa scrierea de 
propoziții mici cu cuvintele pe care le-ați învățat deja.

2. Când cunoașteți o mie de cuvinte, puteți începe să citiți texte simple. Începeți să 
citiți cărți simple pentru copii în limbă și faceți acest lucru cu sprijinul traducerilor 
cărților  în  suedeză.  Citiți  traducerile  cărților  pentru  copii  suedezi  cu  sprijinul 
traducerilor din suedeză. Există multe cărți  pentru copii,  care sunt traduse în mai 
multe limbi.

3. Citiți multe. Nu vă dedicați gramaticii - ea provine de la sine.

4. Citiți textele în paralel și citiți multe. Citiți textele în noua limbă și, în același timp, 
aveți la dispoziție și traducerea suedeză lângă ea. Citiți pe larg și nu vă faceți griji 
dacă  nu  înțelegeți  fiecare  cuvânt,  aveți  întotdeauna  susținerea  textului  suedez. 
Evidențiați cuvintele pe care considerați că este important să le învățați și să le scrieți  
pe cardurile dvs. flash.

5. Citiți cărți și cărți simple paralele în care înțelegeți ceva de genul 95 sau 97 la sută  
din toate cuvintele. Cele mai frecvente cuvinte sunt diferite forme de cuvinte cratite 
și alte cuvinte frecvente pe care le înveți rapid (de exemplu: și, sau, în, în timpul, 
peste,  în  fața,  cum ar  fi,  așa,  poate,  el,  ea).  Citește  cărți  care  te  interesează  cu 
adevărat.  Citește  și  romane  foarte  ușoare.  Citiți  cărți  despre  Arlequin  sau  orice 
altceva  vă  permite  să  treceți  rapid  prin  mase  mari  de  text.  Citiți  întotdeauna  cu 
suportul unui text paralel în suedeză.

6. Studiați în ședințe de lectură scurtă timp de 15 - 20 minute simultan și citiți când 
creierul este în repaus. Dacă este posibil,  odihniți-vă puțin timp după citire, chiar 
dacă este doar cinci minute. Creierul are nevoie de timp pentru ca noile cuvinte să se 
afunde. Unii cercetători spun că în text trebuie să întâlniți un cuvânt neobișnuit de 7 - 
20 de ori înainte de a rămâne în sfârșit în memorie. Rețineți că aceleași cuvinte pot fi 
folosite în sensuri diferite. Prin urmare, aruncați o privire la textul suedez imediat ce 
vă simțiți nesigur cu privire la sensul cuvântului. Dacă este posibil, citiți mai multe 
ședințe pe zi și citiți mai presus de toate în fiecare zi. Citiți un sfert dimineața, un 
sfert în pauza de masă și apoi unul sau două antrenamente seara. Creierul este mai 
receptiv atunci când este odihnit.

7. Lasa invatarea sa dureze timp. Durează cel puțin 800 de ore să înveți să citești într-
o limbă destul de apropiată de propria limbă. Pentru un suedez, poate dura 800 de ore 
pentru a învăța să citești, de exemplu, germană sau olandeză. Acest lucru este la fel 
ca două ore pe zi, pentru puțin peste un an.

8. Dacă vi se pare dificil să gestionați două cărți în același timp, puteți tăia cartea cu 
textul suedez în broșuri mici de aprox. 20 de pagini, pe care le puteți introduce ca o 



broșură mică în carte cu noua limbă („Metoda cuțitului”).

9. Cel mai important este că alegi cărți pe care vrei să le citești cu adevărat și pe care  
le citești mult. Atunci îți păstrezi dorința reală de a citi tot textul pe care trebuie să-l  
citești.


