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Cześć z tej strony Anna. Dostaję od Was dużo wiadomości z 
informacją, że chcecie, żeby te lekcje były dłuższe i trudniejsze. 
Od tego odcinka zmieniam dla Was formułę lekcji. Mam nadzieję, że 
przypadnie Ci do gustu. Zawsze możesz o tym do mnie napisać na: 
anna@nareszcienaswoim.pl

W dzisiejszym odcinku dowiesz się o otaczającym nas świecie. 
Pamiętaj, że skrypt tego odcinka ściągniesz ze strony 
www.nareszcienaswoim.pl/popolsku

Dzisiaj opowiem o zarządzaniu czasem nauki języka – każdego nie 
tylko polskiego.
Następnie przećwiczysz mówienie z minihistorią.

Ale zanim zaczniemy, odwiedź moją stronę, 
nareszcienaswoim.pl/popolsku, aby pobrać transkrypcję tego 
odcinka. Jest całkowicie darmowy.

Czy zastanawiasz się czasami jak wygospodarować więcej czasu na 
zrobienie czegoś? Ja cały czas próbuję znaleźć sposób na 
optymalizowanie różnych czynności. Na przykład, kiedy prasuję 
słucham podcastu albo audiobooków. Kiedy jadę tramwajem 
czytam książki albo prasę. 

No ale prawda jest taka, że czas płynie. Czasem nam się po prostu 
nie chce. W dzisiejszym świecie zawsze mamy coś do zrobienia i na 
nic nie ma czasu. Ale nie poddawaj się. Nawet w takich 
okolicznościach możesz znaleźć dobrą strategię nauki języka 
polskiego.
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Jak wiesz, mój system opiera się na słuchaniu. Dlatego jest to 
znacząca zaleta, ponieważ lekcje można prowadzić w dowolnym 
miejscu na telefonie komórkowym, tablecie lub laptopie. Nie ma 
potrzeby siadania przed komputerem i rozpoczynania nauki.

Właściwie myślę, że bardzo niewiele osób potrafi to robić 
konsekwentnie.
Więc dzisiaj przedstawię Ci kilka pomysłów na temat zarządzanie 
czasem nauki polskiego.

Czas wolny w ciągu dnia
Marnujemy wiele minut, które moglibyśmy dobrze wykorzystać w 
ciągu dnia. Lista jest długa: jazda autobusem; czekanie w kolejce w 
banku; sprzątanie domu; wyprowadzanie psa; prasowanie itp.
Dodaj do tej listy swoje przykłady. 

Jeśli zsumujesz wszystkie te minuty, możesz być zaskoczony, 
zaskoczona, ile czasu jest stracone. Zwłaszcza jeśli sprawdzisz, ile 
czasu marnujesz skrolując social media. 
Warto więc spróbować jak najlepiej wykorzystać ten wolny czas, jaki 
masz w ciągu dnia.

Może powiesz „Czekaj Anna, nie mogę być skupiony, skupiona w 
100%”. 
Jasne! To prawda, że możesz nie być w pełni skupiony, skupiona, ale 
pozwól, że zdradzę Ci sekret. Twój mózg zawsze się uczy, nawet jeśli 
nie zawsze zwracasz na to uwagę. Na przykład, jeśli słuchasz 
piosenki bez zwracania uwagi, możesz później zanucić melodię, nie 
zdając sobie z tego sprawy.

Załóżmy, że słuchasz przez 1000 godzin w ciągu roku. 200 godzin w 
pełnej koncentracji. 500 godzin przy średniej koncentracji i kolejne 
300 godzin przy niskim skupieniu.
Będziesz słuchał, słuchała przez 700 godzin w wysokiej lub średniej 
koncentracji, co wcale nie jest źle. I nawet jeśli nie poświęcasz dużo 
uwagi przez te 300 godzin, to nadal jest to dla Ciebie korzyść.
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Pomyśl o tym w ten sposób: kiedy uczyłeś/uczyłaś się swojego 
języka ojczystego, nie byłeś/byłaś w 100% skupiony za każdym 
razem, gdy coś słyszysz – wiele razy nie zwracasz uwagi.

Małe codzienne działania mają ogromny wpływ z biegiem czasu.
Pewnego dnia usłyszałem ten pomysł. Ktoś narzekał, że nie ma 
czasu na czytanie. Od lat nie otwierał książki. Więc ktoś dał mu radę:

„Powiedzmy, że czytasz tylko 10 minut dziennie. Może 5 minut rano i 
5 minut wieczorem. Myślę, że to niewielki krok, który zaprocentuje!”.

Trochę matematyki.
Jeśli poświęcisz 1 minutę na przeczytanie jednej strony, to 10 stron 
dziennie. Miesiąc ma 30 dni, więc przeczytałbyś/przeczytałabyś 300 
stron. Jest to mniej więcej odpowiednik średniej wielkości książki.

Czytanie jednej książki miesięcznie to 12 książek rocznie. W ciągu 
pięciu lat byłoby to 60 książek. Wyobraź sobie teraz, że idziesz do 
biblioteki i wybierasz 60 książek. Tego byś się nauczył/ nauczyła, 
czytając 10 minut dziennie przez 5 lat?

Uważam ten pomysł za fascynujący, ponieważ pokazuje w bardzo 
prosty sposób, ile czasu można zgromadzić, poświęcając go 
konsekwentnie na jedną rzecz. Zwykle zalecam słuchanie co 
najmniej godzinę dziennie, ale jeśli nie możesz, możesz słuchać 
mniej. Z biegiem czasu zdasz sobie sprawę, ile się uczysz.
To kwestia priorytetów 
Ktoś kiedyś powiedział mi kiedyś: „Zawsze znajdujesz czas na rzeczy, 
które są dla ciebie priorytetowe i nigdy nie znajdujesz czasu na 
rzeczy, które nie są”.

Ciekawa refleksja. Jeśli to priorytet, zawsze znajdziesz czas. 
Mówienie, że nie mamy czasu, jest czymś bardzo powszechnym. I 
pozwala nam czuć się lepiej, gdy nie robimy czegoś, co powinniśmy 
robić.

Tak więc jednym ze sposobów na znalezienie czasu jest ponowna 
ocena swoich priorytetów.
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Ok. Teraz nadszedł czas na przećwiczenie słownictwa z historyjką.

Kasia przez wiele lat narzekała, że nie ma czasu na naukę 
japońskiego.
Czy Kasia narzekała prze wiele dni czy przez lata?
Przez lata, nie tylko dni.

Dlaczego Kasia narzekała? 
Kasia narzekała, że nie ma czasu. Nie ma czasu na naukę 
japońskiego. 

Na co Kasia nie miała czasu? Na naukę pływania?
Nie. Na naukę języka japońskiego.

Pewnego razu Kasia policzyła, ile czasu spędza na narzekaniu.

Co obliczyła Kasia?
Obliczyła, ile czasu marnuje narzekając.

Dlaczego to policzyła?
Pewnie z ciekawości. Żeby sprawdzić, ile czasu marnuje. 

Czy Kasia policzyła czas, który spędza na nauce japońskiego?
Nie. Policzyła czas, który marnuje na narzekanie. 

Okazało się, że Kasia marnuje tygodniowo 10 godzin narzekając.

Czy Kasia narzekała dużo, czy mało?
Raczej dużo. 10 godzin narzekania to całkiem sporo.

Co w tym czasie mogłaby robić Kasia?
Uczyć się. W tym czasie mogłaby uczyć się japońskiego. 

Na dziś wystarczy. Ty nie narzekasz, tylko uczysz się polskiego razem 
ze mną. Trzymam za Ciebie kciuki. Pamiętaj, żeby przesłuchać tej 
lekcji kilka razy. 
A jeśli chcesz mi pomóc możesz udostępnić podcast znajomym i 
rodzinie. Dla mnie to wiele znaczy. 
Do usłyszenia wkrótce! Do widzenia! Cześć. 
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