
WYZWANIE J ZYKOWE: MIESIĄC Z J ZYKIEM OBCYMĘ Ę  

Cześć :)

Witaj w wyzwaniu językowym Miesiąc z językiem obcym. Mam nadzieję, że po miesiącu Twój poziom języka znacznie się 

poprawi:) Dzięki temu wyzwaniu zwiększysz zasób słownictwa i podszlifujesz gramatykę, poprawisz umiejętność 

rozumienia ze słuchu oraz tekstów pisanych, zyskasz pewność siebie w komunikowaniu się w obcym języku, a przede

wszystkim wyrobisz w sobie nawyk regularnej nauki dzięki codziennemu kontaktowi z danym językiem. 

Dlaczego wyzwanie trwa akurat miesiąc?

Z badań wynika, że mniej więcej tyle potrzeba, aby wyrobić w sobie konkretny nawyk. Jedni mówią o 21 dniach, inni o 21,

jeszcze inni o dwóch miesiącach. Ja proponuję Ci 30 dni, gdyż miesiąc to doskonały czas (to znaczy nie za krótki, nie za długi),

żeby wprowadzić drobne zmiany do swojego życia. To powinno wystarczyć, aby zmobilizować się do działania, a przy okazji nie

ulec przeciążeniu. Prościej zobowiązać się do codziennej nauki przez miesiąc, niż spojrzeć na to z perspektywy roku. 

Ile dziennie muszę przeznaczyć na język? 

To zależy od dnia. Najczęściej potrzebujesz około kwadransa, ale są takie dni, kiedy musisz poświęcić na naukę troszkę więcej 

czasu – godzinę, a nawet dwie (np. w przypadku obejrzenie filmu w oryginale). Kiedy dane zadanie zabierze Ci więcej czasu, 

możesz na nie poświęcić weekend ;) Absolutnie nie musisz wykonywać zadań w porządku chronologicznym  – dostosuj 

kalendarz do swoich preferencji. Grunt to utrzymywać kontakt z językiem codziennie, bez wyjątków. Pamiętaj, że 

krótka, ale systematyczna nauka gwarantuje trwałe i satysfakcjonujące efekty :) Powodzenia!!!

bognazielinska.pl



WYZWANIE J ZYKOWE: MIESIĄC Z J ZYKIEM OBCYM Ę Ę

1 □
zrób listę swoich

celów językowych
(dlaczego i po co

uczysz się danego
języka?)

2 □
wybierz kilka zdjęć,

które lubisz i je opisz

3 □
znajdź przepis na

ciekawą potrawę i ją
przygotuj 

4 □
wybierz inspirujący

cytat i wypisz
wszystkie skojarzenia

jakie Ci przyjdą do
głowy

5 □
 spędź 15 minut

grając w grę Ba Ba
Dum

https://babadum.com/

6 □
opisz w myślach

swoje marzenia, a
następnie spisz je na

kartce

7 □
wybierz jakąś
konstrukcję

gramatyczną i się w
nią zagłąb

8 □
przeczytaj jeden

artykuł online

9 □
posłuchaj podcastu 

10 □
znajdź partnera

językowego i
skorzystaj z wymiany
językowej (np. italki)

11 □
zrób zdjęcie na

instagramie i dodaj
do niego 10

hashtagów w języku
obcym

12 □
obejrzyj tutorial na

youtube

13 □
zadzwoń do hotelu lub
restauracj i zarezerwuj

pokój/stolik

14 □
zaplanuj najbliższy

urlop na kartce
papieru 

15 □
przeczytaj kilka

recenzji filmów, a
następnie wybierz

ten, który chciałbyś/-
abyś obejrzeć

16 □
napisz maila do

szkoły językowej,
która oferuje kurs w
języku, którego się

uczysz

17 □
obejrzyj serial/film w

oryginale bądź z
napisami

18 □
urządź sobie dzień z
wybranym językiem:
w miarę możliwości

nie używaj ojczystego

19 □
przeczytaj wpis na
blogu w wybranym

języku obcym

20 □
znajdź na Google

Maps trasę z domu do
wybranego miejsca i
wyjaśnij ją w obcym

języku  

21 □
oglądnij wywiad z

osobą, którą lubisz 

22 □
wybierz obcojęzyczną

piosenkę,
przetłumacz ją i
zaśpiewaj wraz z

podkładem

23 □
weź udział w dyskusji

na FB

24 □
wieczorem zrób w

myślach
podsumowanie

całego dnia

25 □
znajdź wierszyk w
wybranym języku i
naucz  się go na

pamięć

26 □
zrób listę zakupów na

cały tydzień 

27 □
przez 15 minut

słuchaj
obcojęzycznego radia

28 □
nagraj video, w

którym mówisz w
obcym języku, a

następnie odsłuchaj
go i  przeanalizuj
swoją wypowiedź

29 □
popatrz na zewnątrz i
opisz dokładnie to, co

widzisz

30 □
napisz opowiadanie

(100-150 słów) 
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