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Cześć! 

Ten krótki e-book powstał, żeby odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytania: 

„Od czego mam zacząć naukę języka niemieckiego?”, „Jakie materiały polecasz  

na początek?”, „Jak się uczyć?”.  

Mam nadzieję, że zawarta w nim wiedza będzie stanowić dla Ciebie solidną bazę 

startową, umożliwiającą znalezienie odpowiedzi nie tylko na podstawowe kwestie, 

jakie dręczą Cię na początku przygody z językiem niemieckim, ale także inspirację  

do poszukiwania indywidualnych rozwiązań. 

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań – pisz śmiało. Postaram się odpisać 

najszybciej, jak tylko będę mogła. 

Życzę Ci powodzenia i wierzę, że potrafisz wszystko!  

 

Pozdrawiam, 

Aleksandra Jakubowska 

Niemiecka Sofa (www.niemieckasofa.pl) 
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1. Wyrzuć z głowy stereotypy i mity 

„Po co uczyć się języka wroga?”. „Język wroga”? Serio…?! To przekonanie to najgłupsza 

rzecz, jaką słyszę od części osób uczących się języka niemieckiego. Owszem, cieszę się, że znasz 

historię Polski i Niemiec, ale warto zaktualizować swoją wiedzę o współczesność – obecnie 

Polska nie jest w stanie wojny z jakimkolwiek z sąsiadujących państw, przestań więc mówić  

o wrogach. A nawet jeśli kiedykolwiek to się zmieni, kierowanie się dewizą Mario Puzo: 

„Trzymaj swoich przyjaciół blisko, ale jeszcze bliżej trzymaj swoich wrogów” wydaje się 

bardziej zasadne. 

 

 

 

 

 

 

 „Język niemiecki jest trudny i nielogiczny”. Kolejny stereotyp, z którym nie mogę się zgodzić. 

Niemiecki jest jednym z najbardziej poukładanych języków. Wystarczy, że nauczysz się 

rządzących nim reguł, a późniejsza nauka staje się coraz łatwiejsza. Oczywiście bywają 

wyjątki, ale w którym języku ich nie ma?  

Jeśli odsuniesz wszystkie stereotypy i fałszywe przekonania, dotyczące języka niemieckiego, 

nagle może się okazać, że sam język nie jest taki zły, zaś jego nauka idzie Ci coraz lepiej.   

Nie twierdzę, że od razu pokochasz niemiecki, ale może uda Ci się go chociaż trochę polubić. 

Kto wie, może z czasem będzie Twoim dobrym kumplem…? 

2. Cierpliwość 

Nie oczekuj ode mnie rad-cudów, które sprawią, że w miesiąc nauczysz się płynnie rozmawiać 

z mieszkańcami krajów niemieckojęzycznych. Jeśli dasz sobie szansę, przekonasz się,  

ile możesz zdziałać, cierpliwie podróżując od jednej przystani do drugiej. Nauka języka  

to właśnie rodzaj podróży, do której musisz się przygotować, zanim dotrzesz do celu;  

w której musisz przejść określone etapy. Czasem wędrówka odbywa się szybko, czasem 

zwalnia, ale bądź cierpliwa/y, a dotrzesz do mety. Dlatego proszę: nie rezygnuj z nauki  

po miesiącu, nawet jeśli po tym czasie jeszcze nie będziesz w stanie przeczytać artykułu  

w gazecie lub zrozumieć rozmowy ze spotkanym Niemcem. Zamiast tego zapisuj sobie,  

co zrobiłaś/eś danego dnia i czego się nauczyłaś/eś, by po jakimś czasie okazać się 

zdumioną/ym, jak wiele przerobiłaś/eś. Twoja frustracja także ustąpi, gdy zrozumiesz,  

Zwyczaj lekkomyślnego przylepiania etykietek służy wygodzie ludzi, 

którzy chcą się wydać bystrzy bez konieczności myślenia, niewielki jednak 

ma związek z rzeczywistością. 

Bertrand Russell 
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że nauka języka niemieckiego to długa praca, w której niezbędna okazuje się cierpliwość.  

Nie wierz ludziom, którzy – obiecując Ci opanowanie języka w miesiąc – zapewniają,  

że Ty musisz zaledwie „słuchać” lub zaledwie „oglądać”. Bez Twojego wysiłku i Twojej pracy 

żadna z cudownych metod nie zadziała. 

Na koniec dodam, że nauka języka nigdy się nie kończy. Potwierdzi to każdy, kto zaczął  

tę „niekończącą się opowieść”. Nawet jeśli zaczniesz biegle posługiwać się językiem, pojawią 

się momenty, w których nie będziesz potrafił określić znaczenia danego słowa lub zrozumieć 

kontekstu kulturowego. Przyznaj szczerze: czy znasz znaczenie wszystkich słów w języku 

polskim? Jestem pewna, że czasami pojawiają się takie, z którymi spotykasz się po raz 

pierwszy, a których znaczenie sprawdzasz w słowniku języka polskiego. Podobnie jest z nauką 

języka obcego, pamiętaj więc, by w podróż zabrać ze sobą dużą dawkę cierpliwości. 

 

 

 

 

 

3. Określ swój cel i opracuj plan 

Bez celu jak bez sensu życia – możliwe jest funkcjonowanie, ale prędzej czy później poczujesz 

się zagubiona/y. Odniosę się ponownie do metafory podróży. Wiele osób lubi podróżować, 

ale nie robią tego bez planu i celu. Nawet ktoś, kto mówi: „Wsiąść do pociągu byle 

jakiego…”, byle znajdować się w ciągłej podróży, posiada plan. I chociaż pozornie wydaje 

się, że nie wiadomo, gdzie zjawi się jutro, że działa trochę chaotycznie, że zdaje się na los – 

głównym celem staje się nieustanna wędrówka, do której trzeba się przygotować. Ustalić 

budżet. Sposób przemieszczania się. Spakować walizkę. Zdecydować, co będzie potrzebne  

w trakcie podróży. To wszystko składa się na mini plan, który zaprowadzi nas do 

upragnionego celu – wyprawy w nieznane. 

Tak samo jest w przypadku nauki języka. Jeśli chcesz nauczyć się niemieckiego, warto, żebyś 

wiedział/a, co chcesz osiągnąć, dlaczego uczysz się języka naszych zachodnich sąsiadów. Jasny, 

sprecyzowany cel będzie prowadził Cię przez zakamarki i nadawał sens Twojej nauce. Przy 

jego wyznaczaniu możesz kierować się metodą SMART, bardzo popularną wśród osób 

zajmujących się zarządzaniem. W skrócie chodzi o to, żeby twój cel był Skonkretyzowany, 

Mierzalny, Akceptowalny, Realny i Terminowy. Gdy już go określisz, usiądź z kartką papieru  

i stwórz plan, który krok po kroku pomoże Ci zrealizować Twój zamiar – dzięki temu 

będziesz mogła/mógł sprawdzać swoje postępy i odznaczać kamienie milowe na drodze  

do mety.  

 

Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że jego 

osiągnięcie wymaga długiego czasu. Czas i tak upłynie. 

H. Jackson Brown 
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4. Zacznij od nauki odmiany podstawowych czasowników 

Wiele osób już na początku nauki rezygnuje, twierdząc, że nigdy nie nauczą się odmiany przez 

przypadki… rodzajników! Zastanawiam się, dlaczego ktoś zaczyna naukę właśnie od nich?  

Na początkowym etapie nie zaprzątaj sobie głowy rodzajnikami i rzeczownikami! Zacznij 

naukę od odmiany czasowników przez osoby. Naucz się także odmiany nieregularnej tych 

czasowników, które w późniejszym czasie będą często się pojawiać. Mam na myśli czasowniki 

typu „sein”, „haben”, „werden”. Wiele podstawowych zdań jesteś w stanie ułożyć  

i wypowiedzieć bez znajomości rzeczowników. Wykorzystaj tę tajemną wiedzę, a przekonasz 

się, jak szybko zaczniesz mówić w języku niemieckim. Oczywiście nie oznacza to,  

że rzeczowników możesz się w ogóle nie uczyć. Prędzej czy później zapragniesz budować 

bardziej złożone zdania – bez rzeczowników trudno będzie Ci się obyć. Nie będziesz się ich 

już jednak tak bać i bez problemu dołożysz kolejną cegiełkę Twojej wiedzy. 

5. Naucz się 1000-3000 najczęściej używanych słów 

Wydrukuj sobie z Internetu listę z 1000, 3000 lub inną liczbą najczęściej używanych słów  

i naucz się ich na pamięć – najlepiej od razu w kontekście. Nie obiecuję Ci, że nagle zaczniesz 

mówić perfekcyjnie w języku niemieckim i/lub przeskoczysz o dwa poziomy wyżej,  

ale znacząco powiększysz swój zasób słownictwa. Słownictwo na starcie jest niezwykle 

potrzebne; dzięki niemu będziesz w stanie rozumieć coraz więcej, a Twoje wypowiedzi staną 

się coraz bardziej rozbudowane. Nie zaniedbuj tej kwestii, bo sama gramatyka niewiele  

Ci pomoże.  

 

 

 

 

 

 

Wytyczony cel jest podstawą wszelkich osiągnięć, zarówno mniejszych, 

 jak i większych. Nawet silny mężczyzna może zostać pokonany przez 

dziecko, które zdąża do celu 

Napoleon Hill 

Uczenie się innego języka jest nie tylko uczeniem się innych słów na te 

same rzeczy, ale także uczeniem się innego sposób myślenia o rzeczach. 

Flora Lewis 
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6. Nie zaniedbuj gramatyki 

Skoro już wspomniałam o gramatyce, pamiętaj, że ona też stanowi istotny element całej 

układanki, jaką jest nauka języka niemieckiego. Nie wierz ludziom, którzy utrzymują,  

że nauczyli się płynnie mówić bez poznawania gramatyki. Owszem, mówią po niemiecku, 

ale na zasadzie: „Kali jeść”, „Kali mieć bocian”. Można ich zrozumieć, komunikują się  

z innymi, ale nie jest to płynna mowa; o wiele więcej zyskaliby w oczach Niemców, gdyby 

odmienili czasownik, tak aby chociaż powiedzieć: „Kali je”. Nie neguję tego rodzaju osób  

i nie twierdzę, że mamy mówić w języku obcym bez jakichkolwiek błędów. Co to, to nie!  

Chcę Cię tylko uczulić, że gramatyka też jest potrzebna. Nie zaniedbuj jej już na początku 

nauki, bo potem może być Ci ciężko uporządkować bałagan, który pojawi się po drodze. 

7. Wymowa 

Kolejną ważną kwestią jest nauka wymowy. Jeśli nie masz dostępu do nauczyciela lub 

Muttersprachlera, warto korzystać z nagrań, które znajdziesz w sieci. Mogą to być piosenki, 

filmy, wiadomości lub nagrania poszczególnych wyrazów. W przypadku tych ostatnich 

polecam stronę http://pl.forvo.com/, na której wystarczy wpisać interesujące Cię słówko,  

by odsłuchać nagrań stworzonych najczęściej przez rodzimych użytkowników języka. 

Porządne słowniki online także posiadają funkcję odsłuchania zawartych słów. Korzystaj z tej 

opcji za każdym razem, gdy nie jesteś pewna/pewien wymowy. Wysłuchaj nagrania,  

a następnie powtórz kilka razy, starając się wymawiać podobnie do lektora. Tego rodzaju 

ćwiczenie możesz wykonywać również z dłuższymi fragmentami wypowiedzi lub piosenkami. 

8. Sprawdzone tradycyjne materiały do nauki (książki, słowniki, repetytoria) 

Bywa, że nie wiem, co zrobić, gdy zostaję poproszona o polecenie dobrej książki do nauki. 

Nie dlatego, że nie znam dobrych książek, ale dlatego, że każdy inaczej rozumie pojęcie 

„dobry”. Z tego właśnie powodu najczęściej radzę udać się do księgarni lub biblioteki,  

by przejrzeć dostępne materiały. Ty też tak zrób! Idź do księgarni, weź do ręki książkę, która 

wydaje Ci się odpowiednia do nauki i przejrzyj poszczególne strony. Zajrzyj do spisu treści, 

do miejsca z objaśnieniem wybranego zagadnienia gramatycznego oraz do ćwiczeń. Zwróć 

uwagę na wygląd książki i ilustracje. I zdecyduj sam/a, czy książka Ci się podoba; czy jesteś  

w stanie zrozumieć definicje i samodzielnie wykonać proponowane ćwiczenia; co więcej –  

czy publikacja zawiera wystarczająca liczbę ćwiczeń oraz czy odpowiada Ci sposób, w jaki 

zbudowany jest podręcznik. Może jest za dużo/za mało ilustracji? Może czytanki są zbyt 

proste/dziecinne/trudne? Nie wydawaj pieniędzy na książkę, do której zajrzysz tylko raz, 

ponieważ ktoś powiedział, że jest „dobra”. Wydawaj pieniądze z głową; niech ta inwestycja 

zwróci się w postaci wypełnionego, przeczytanego od A do Z podręcznika. 

Poniżej znajdziesz nazwy książek i/lub wydawnictw, które polecam lub z którymi miałam 

okazję pracować. Zapoznaj się z nimi – może przypadną Ci do gustu.  

 

 

http://pl.forvo.com/
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GRAMATYKA 

„Alles klar Grammatik” (WSiP)  

 „Gramatyka niemiecka z ćwiczeniami dla początkujących” Stanisław Bęza 

„Grammatik? Kein Problem!” Elżbieta Reymont, Eugeniusz Tomiczek 

SŁOWNIKI 

Pons (zarówno wersja online, jak i papierowa) 

Duden 

WYDAWNICTWA 

Hueber 

Cornelsen 

Pons/Wydawnicto Klett 

Wagros 

Poltext 

Edgar 

Langenscheidt 

Preston Publishing 

9. Materiały online do nauki niemieckiego 

Jeśli zamierzasz samodzielnie uczyć się języka niemieckiego, warto skorzystać ze stron, które 

ułatwią Ci naukę. Poniżej znajdziesz linki do portali internetowych, które gorąco polecam  

i które sprawdziłam na sobie. Zapewne znalazłoby się więcej podobnych stron,  

ale na początkowym etapie wymienione poniżej w zupełności Ci wystarczą. 

Blogi 

Agnieszka Drummer – https://agnieszkadrummer.wordpress.com/  

Łukasz Tyczkowski – http://blog.tyczkowski.com/ 

Językowy Precel – http://jezykowyprecel.pl/ 

Niemiecki po ludzku – http://niemiecki-po-ludzku.blogspot.com/ 

Niemiecka Sofa – www.niemieckasofa.pl 

 

https://agnieszkadrummer.wordpress.com/
http://blog.tyczkowski.com/
http://jezykowyprecel.pl/
http://niemiecki-po-ludzku.blogspot.com/
http://www.niemieckasofa.pl/
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Gramatyka 

Canoo – http://www.canoo.net/ 

Szlifuj swój niemiecki – http://www.niemiecki.ang.pl/gramatyka 

Mein Deutschbuch – http://www.mein-deutschbuch.de  

 

Literatura 

Project Gutenberg – darmowe książki online w języku niemieckim 

https://www.gutenberg.org/wiki/DE_Hauptseite  

Książki dla dzieci w języku niemieckim  

http://bit.ly/książki_dla_dzieci_po_niemiecku  

Vorleser – audiobooki po niemiecku  

http://www.vorleser.net/  

 

Alicja w krainie Czarów w dwóch wersjach językowych  

http://bilinguis.com/book/alice/de/pl/  

 

 

Słownictwo 

Gra Ba ba dum – https://babadum.com/ 

Deutsche Welle – http://www.dw.com/pl/  

Goethe Institut – http://www.goethe.de  

Redensarten – http://www.redensarten-index.de/  

Wortschatzportal – http://wortschatz.uni-leipzig.de/ 

 

Słowniki 

Słownik obrazkowy – http://www.goethe-verlag.com/book2/_VOCAB/PL/PLDE/PLDE.HTM  

Duden – www.duden.de 

Pons – www.pons.de  

Słownik synonimów – https://www.openthesaurus.de/ 

Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache – http://www.dwds.de/  

 

http://www.canoo.net/
http://www.niemiecki.ang.pl/gramatyka
http://www.mein-deutschbuch.de/
https://www.gutenberg.org/wiki/DE_Hauptseite
http://bit.ly/książki_dla_dzieci_po_niemiecku
http://www.vorleser.net/
http://bilinguis.com/book/alice/de/pl/
https://babadum.com/
http://www.dw.com/pl/
http://www.goethe.de/
http://www.redensarten-index.de/
http://wortschatz.uni-leipzig.de/
http://www.goethe-verlag.com/book2/_VOCAB/PL/PLDE/PLDE.HTM
http://www.duden.de/
http://www.pons.de/
https://www.openthesaurus.de/
http://www.dwds.de/
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Wiadomości 

Nachrichten leicht – http://www.nachrichtenleicht.de/ 

Slow German – http://slowgerman.com/  

Langsam gesprochene Nachrichten – http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/nachrichten/s-

8030  

 

Wymowa 

Forvo – http://pl.forvo.com/languages/de/  

10. Korzystaj z materiałów autentycznych 

W trakcie swojej przygody z językiem niemieckim nie bój się korzystać z telewizji, radia  

czy gazet – niekiedy mogą przekazać Ci więcej treści niż niejedna książka, a przede wszystkim 

nauczą Cię „żywego” języka, którym na co dzień posługują się ok. 82 miliony ludzi. Poza tym 

nie ma niczego lepszego od serialu czy filmu, których fabuła wciąga – nauka języka następuje 

wówczas mimowolnie, przy okazji.  

Włącz niemieckie kanały telewizyjne, a jeśli nie masz możliwości oglądania niemieckiej 

telewizji stacjonarnie, skorzystaj z rozbudowanych mediatek online. Poniżej podpowiadam  

Ci kilka stron: 

ARD Mediathek – http://www.ardmediathek.de/tv  

ZDF Mediathek – http://www.zdf.de/ZDFmediathek 

Das Erste Mediathek – http://mediathek.daserste.de/ 

WDR Mediathek – http://www1.wdr.de/mediathek/video/ 

Arte – http://www.arte.tv/guide/de/plus7/?em=057051-191 

Jeśli chodzi o stacje radiowe, zapraszam Cię do wpisu, który jakiś czas temu powstał na mojej 

stronie niemieckasofa.pl. Znajdziesz w nim zarówno polecane przeze mnie stacje,  

jak i te rekomendowane przez czytelników w komentarzach pod wpisem:  

http://niemieckasofa.pl/2015/03/6-niemieckich-stacji-radiowych/  

11. Powtarzaj regularnie 

Niektórzy myślą, że język wejdzie do głowy sam i zostanie na dobre. Byłoby to fantastyczne, 

gdyby tylko okazało się prawdziwe. Jeśli nie będziesz regularnie obcować z językiem 

niemieckim oraz uczyć się nowych słów, po pierwsze – nie poczynisz jakichkolwiek postępów, 

po drugie – zapomnisz o już przyswojonych zagadnieniach. W nauce języka, tak jak  

http://www.nachrichtenleicht.de/
http://slowgerman.com/
http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/nachrichten/s-8030
http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/nachrichten/s-8030
http://pl.forvo.com/languages/de/
http://www.ardmediathek.de/tv
http://www.zdf.de/ZDFmediathek
http://mediathek.daserste.de/
http://www1.wdr.de/mediathek/video/
http://www.arte.tv/guide/de/plus7/?em=057051-191
http://niemieckasofa.pl/2015/03/6-niemieckich-stacji-radiowych/
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i w sporcie, ważna jest regularność. Nie musisz uczyć się po kilka godzin dziennie; wystarczy,  

że codziennie przeznaczysz na naukę od 15 minut do pół godziny. To minimum zapewnia  

Ci ok. 180 godzin rocznie, czyli mniej więcej liczbę wymaganą podczas nauki do egzaminu  

na poziomie A2. Oczywiście pod warunkiem, że te pół godziny wykorzystasz efektywnie, idąc 

zgodnie z wytyczonym wcześniej planem. Znajdź także czas na powtórki tego, co już 

potrafisz – dzięki temu jeszcze bardziej utrwalisz przerobiony materiał. 

12. Przestaw komórkę i Facebook na niemiecki 

Kto w dzisiejszych czasach nie posiada telefonu komórkowego lub konta na Facebooku?  

No dobra, konta na Facebooku możesz nie mieć, ale komórki…?! W to nie uwierzę!  

Jeśli chcesz nauczyć się kilku nowych słówek i obcować z językiem niemieckim na co dzień, 

zmień w ustawieniach wersję językową na niemiecką. Na początku korzystanie wyda Ci się 

dziwne, może trudne, z czasem jednak zauważysz, że nawigacja po telefonie lub na profilu 

społecznościowy nie sprawia Ci najmniejszych problemów. Przy okazji nauczysz się kilku 

nowych, „życiowych” słów. Otaczaj się językiem niemieckim na co dzień, nawet podczas 

wykonywania błahych czynności.  

13. Testuj zróżnicowane metody nauki i znajdź swój sposób 

Zastanawiałaś/eś się kiedyś, dlaczego część osób uczących się języka w szkole jest zadowolona 

i osiąga zdumiewające rezultaty, podczas gdy inni wręcz przeciwnie? To nie zawsze wina 

nauczyciela, lecz metody nauki, jaką wybrał. Jeśli więc uczysz się języka samodzielnie – jesteś 

na wygranej pozycji. Możesz sam/a zdefiniować i wybrać swój sposób przyswajania wiedzy. 

Nie bój się eksperymentować z różnymi metodami – tylko dzięki eksperymentom znajdziesz 

idealny dla siebie sposób. Może się okazać, że to, co działa na Twoją przyjaciółkę czy kumpla 

z pracy, na Ciebie w ogóle nie wpłynie. Chcesz osiągnąć sukces? Spróbuj czegoś nowego! 

 

 

 

 

 

14. Używaj kolorów podczas nauki słówek 

Zróbmy teraz mały eksperyment. Wystarczy, że odpowiesz szczerze na kilka pytań. Kto  

od razu zwróci Twoją uwagę w tłumie ludzi ubranych jednakowo? Blondynka czy kobieta  

o intensywnie czerwonych włosach? A może ktoś z włosami w zielonym lub niebieskim 

kolorze? Zapewne nie zwróciłabyś/zwróciłbyś uwagi na kogoś o blond włosach (przynajmniej 

nie od razu), z kolei pozostałe osoby utkwiłyby Ci w pamięci na dłużej. Dlaczego? Ponieważ 

Trzeba czegoś nowego dokonać, by coś nowego zobaczyć. 

Georg Christoph Lichtenberg 
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nasz mózg łatwiej wychwytuje i zapamiętuje to, co wyróżnia się na tle przeciętności, 

powtarzalności. Zapewne gdyby ponad 50% populacji na ziemi nosiło niebieskie włosy,  

sam kolor nie robiłby na nas wrażenia, ale póki co tak nie jest. 

Jak to ma się do nauki języka? Jak wtyczka do gniazdka! Serio. Używanie kolorów w trakcie 

nauki języka ułatwia zapamiętywanie i uprzyjemnia etap „wkuwania”. Po pierwsze, lubimy 

otaczać się tym, co kolorowe. Kolory dodają energii i poprawiają nastrój. Po drugie, 

kolorowe słówka przykuwają wzrok. Po trzecie, odpowiednie kolory sprawiają, że nasz mózg 

natychmiast wychwytuje, czego właśnie się uczymy. Dlatego na części blogów o języku 

niemieckim pojawiają się słowa oznaczone kolorem. I to nie byle jakim! W środowisku 

germanistów przyjęło się oznaczanie rzeczowników rodzaju żeńskiego na czerwono, 

rzeczowników rodzaju męskiego na niebiesko, zaś rzeczowników rodzaju nijakiego  

na zielono. Na stronie niemieckasofa.pl robię właśnie wielkie wietrzenie, dlatego niedługo 

również u mnie znajdziesz liczbę mnogą oznaczoną na brązowo i przymiotniki w kolorze 

pomarańczowym. Taką kolorystykę możesz stosować również Ty – sama metoda nie wymaga 

sporych nakładów pieniędzy, a zdecydowanie pomaga w nauce. Dzięki niej bez trudu 

przypomnisz sobie, że wyraz „dziewczynka” to w języku niemieckim rodzaj nijaki,  

bo w głowie ujrzysz zielone słówko „das Mädchen”. 

15. Baw się dobrze 

Nauka kojarzy nam się z długim, żmudnym, nudnym procesem. A wystarczy zmienić 

podejście, by odczuć kolosalną różnicę. Może spotkałaś/eś się ze stwierdzeniem „nauka przez 

zabawę”? To się sprawdza! Gdy na chwilę zapominasz o nauce i bawisz się, wiedza niejako 

przyswaja się samoczynnie, nie wkładasz więc wysiłku w zapamiętywanie. Dlatego baw się! 

Graj w gry językowe i memory językowe. Czytaj książki i artykuły. Oglądaj seriale lub filmy. 

Słuchaj muzyki. Rób wszystko, co sprawia Ci frajdę. Jest tylko jedno „ale” – niech to odbywa 

się w języku niemieckim. Jeśli jesteś na początku nauki, zacznij od czegoś prostego. Wybierz 

gry i aplikacje, w których trzeba odgadywać rodzajniki rzeczownika. Obejrzyj lub przeczytaj 

jakąś bajkę – coś, co nie zrazi Cię do dalszej nauki, a jednocześnie zainteresuje. Propozycje 

filmów, seriali i muzyki znajdziesz na Sofie. 

16. Znajdź dobrego nauczyciela 

Celowo zostawiłam ten punkt na koniec. Zakładam, że skoro czytasz mój poradnik,  

to zapewne szukasz rozwiązań do samodzielnej nauki języka niemieckiego. Mam nadzieję,  

że przedstawione propozycje okażą się dla Ciebie wartościową „bazą wypadową”. 

Gdy w pewnym momencie zaczniesz zastanawiać się nad znalezieniem kogoś do nauki, 

odradzam Ci poszukiwania w grupach na Facebooku, które obiecują skuteczną i szybką naukę 

języka, a najczęściej są prowadzone nie wiadomo, przez kogo. Nie podważam zasadności 

istnienia tego rodzaju grup – na pewno mogą być źródłem wiedzy czy ciekawych informacji  

i materiałów – ale przyjrzyj im się dobrze, bo wiele z nich reprezentuje, niestety, niski poziom 

lub – o zgrozo! – powiela błędy. 
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Szukając nauczyciela, postaraj się znaleźć prawdziwego pasjonata. Kogoś, kto uwielbia język, 

a nie tylko zechce odbębnić swoją robotę. Niech to będzie inspirująca Cię osoba, z którą 

będziesz czuć się dobrze. Między Wami musi iskrzyć, musi być nić porozumienia – bez tego 

Wasza współpraca może okazać się trudniejsza. Dobry nauczyciel to taki, który posiada 

wiedzę, pasję, potrafi przyznać się do błędu, potrafi zafascynować Cię tematem. To do niego 

chętnie chodzisz na zajęcia, nie mogąc doczekać się kolejnych. Pamiętaj jednak, że nauczyciel 

wykonuje tak naprawdę tylko połowę całej pracy. Druga połowa należy do Ciebie.  

Od Ciebie zależy, ile wyniesiesz z lekcji i czego się nauczysz. Chociaż niektóre zadania lub 

metody mogą Ci się nie podobać – spróbuj; może dzięki nim odkryjesz dla siebie nowe 

ścieżki. Nie sugeruję Ci szukać nauczycieli z certyfikatami, dyplomami i 50-letnim 

doświadczeniem, bo chociaż jest to pomocne, nie zawsze stanowi wyznacznik dobrego 

korepetytora. Podpytaj znajomych, żeby dowiedzieć się, kogo polecają. Poczytaj opinie  

w Internecie. Umów się na lekcję próbną. I nie zrażaj się, jeśli za pierwszym razem nie 

znajdziesz idealnej osoby.  

Słaby nauczyciel – opowiada. Dobry nauczyciel – wyjaśnia. Bardzo 

dobry nauczyciel – demonstruje. Genialny nauczyciel – inspiruje. 

William Arthur Ward 
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I to by było na tyle, Drogi Czytelniku!  

Jeśli czujesz niedosyt wiedzy, serdecznie zapraszam Cię na mój blog Niemiecka Sofa 

(www.niemieckasofa.pl). Jeśli natomiast masz dodatkowe pytanie, śmiało pisz na mój adres  

e-mail; postaram się odpisać tak szybko, jak będę mogła. 

Trzymam kciuki za Twoje powodzenie i wierzę, że wkrótce odezwiesz się do mnie,  

żeby pochwalić się swoimi sukcesami! Do zobaczenia na Sofie lub do poczytania  

w newsletterze. 

Pozdrawiam, 

Ola Jakubowska 

 

 

 

http://www.niemieckasofa.pl/


Moja Niemiecka Sofa
platforma do nauki języka niemieckiego

Materiały edukacyjne - W każdym dziale tematycznym znajdą się lekcje, które
krok po kroku przeprowadzą Cię przez różne zagadnienia. 
Społeczność Klubowiczek/czów - nasza grupa na WhatsApp. Każdy klubowicz
otrzyma zaproszenie do wewnętrznej grupy na WhatsApp, w której
rozmawiamy na bieżące tematy.
Spotkania na żywo: konwersacje – spotkania raz w miesiącu na żywo. Będą
trwały około godziny i będziemy spotykać się wieczorami.
Spotkania na żywo: spotkania praktyczne – każdej lekcji będzie jakieś zadanie
ustne i z tym zadaniem przychodzisz na takie spotkanie. Spotkania będą
odbywały się raz w tygodniu. To będzie krótkie spotkanie nastawione na
praktykę i mówienie.
Dostęp do wszystkich innych płatnych produktów.

NIEMIECKASOFA.PL

Dołącz do listy zainteresowanych

UCZ SIĘ SYSTEMATYCZNIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO 
I OSIĄGNIJ SWOJE CELE

Co tutaj znajdziesz?

ZAPISZ MNIE

https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/y6r1z6
https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/y6r1z6
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