
Jak zacząć mówić po angielsku?

Katarzyna Szyper



• Trenerem angielskiego

Magistrem anglistyki

20 lat doświadczenia w uczeniu.

• Doświadczonym metodykiem

Neurodidactic Studies in USA

Kim jestem?



• Autorką książek do gramatyki

• Autorką ebooków

• Topowym Głosem LinkedIn

Kim jestem?



Jak zacząć mówić?



Dlaczego po latach nauki nie mówisz?

• Nie ćwiczysz mówienia

• Boisz się błędów

• Brak Ci pewności siebie



Mówienie to UMIEJĘTNOŚĆ
Trzeba ją wytrenować



10 kroków do płynności



1. Słuchaj

• Musisz się osłuchać

• Słuchaj czego chcesz

• Oglądaj filmy

• YouTube



2. Szukaj różnorodnych źródeł

• BBC 6 minute English

• Luke’s English Podcast

• A.J. Hoge

• Gabby Wallace

• Ted.com



3. Powtarzaj NA GŁOS

• LISTEN – STOP – REPEAT

• Kopiuj wymowę

• Shadowing

• Nagrywaj i porównuj



4. Czytaj NA GŁOS

• Słuchaj i czytaj

• Nagrywaj i porównuj

• Sprawdzaj wymowę



Gdzie sprawdzać wymowę

• Słownik (diki.pl)

• Youglish (youglish.com)

• Playphrase.me



5. Śpiewaj

• http://antyteksty.com/

• www.lyricstraining.com

http://antyteksty.com/
http://www.lyricstraining.com/


6. Mów do siebie

• Opowiadaj, co robisz

• Mów, gdzie idziesz

• Nagrywaj się



7. Wykorzystaj swój smartfon

• Mów do telefonu

• Notatki głosowe

• Dyktafon

• Translator



8. Myśl po angielsku

• Nie tłumacz w głowie

• Układaj zdania

po angielsku



9. Nie bój się błędów

• Błędy są naturalne

• Błędy są konieczne

• Błędy są dobre ;)



10. Po prostu mów!



Jak jeszcze mogę Ci pomóc?

Problemy moich studentów:

• Brak płynności mówienia

• Brak partnera do rozmów

• Brak motywacji i nawyku



Strefa konwersacyjna na platformie
Discord:

• Konwersacje grupowe lub 1-1

• Regularne webinary

• Możliwość zadawania pytań

• Grupa wsparcia, motywacja



Program mentoringowy z dostępem do 
platformy konwersacyjnej

• Konwersacje grupowe lub 1-1

• Regularne webinary

• Możliwość zadawania pytań

• Grupa wsparcia, motywacja



Co otrzymasz?

• Możliwość konwersacji z lektorem i z innymi
użytkownikami

• Cotygodniowe webinary lub sesje Q&A

• Codzienne pigułki angielskiego

• Wskazówki metodyczne

• Wsparcie zweryfikowanych użytkowników



Plan pracy na 3 miesiące (12 tygodni)

1. Najczęstsze błędy w 
nauce języka

5. Idealna metoda nauki 9. Rozumienie ze
słuchu

2. Ustalanie celów 6. Jak zapamiętuje mózg 10. Ćwiczenia
wymowy

3. Praktyka i 
regularność

7. Imersja – czym jest i
jak ją osiągnąć

11. Poprawa
płynności mówinia

4. Motywacja i
budowanie nawyku

8. Poszerzenie
słownictwa 

12. Nauka
gramatyki



Ile to kosztuje?      START styczeń 2022
ezlearn.pl/discord



ezlearn.pl/sklep



Moje miejsca w sieci

https://ezlearn.pl/

https://www.linkedin.com/in/katarzyna-szyper/

https://www.facebook.com/ezlearnpl

https://www.instagram.com/katarzyna.szyper/

https://ezlearn.pl/
https://www.linkedin.com/in/katarzyna-szyper/
https://www.facebook.com/ezlearnpl
https://www.instagram.com/katarzyna.szyper/


Q&A

Czas na pytania ☺



Jak zacząć mówić po angielsku?

Katarzyna Szyper


