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Jak to działa, czyli błyskawiczna instrukcja 
obsługi nauki przez skojarzenia

Zapamiętywanie 
angielskiego słowa
Aby nauczyć się angielskiego słowa cot, które czyta się /kɒt/1, czyli „kot”, i oznacza po polsku łóżecz-
ko (dla dziecka), należy poszukać podobnego znanego nam słowa. Myślę, że dla większości Polaków 
tym słowem, fachowo nazywanym słowem-kluczem, będzie polski wyraz „kot”, jak w wyrażeniu „kot  
w butach”. Czyli mamy następującą sytuację:

1Wyjaśnienie wymowy znaków transkrypcji fonetycznej znajduje się na końcu publikacji. 
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Ponieważ większość osób uczących się ma dobrą pamięć wzrokową, w trakcie nauki należy posłużyć się 
obrazem, który będzie kojarzył nowe słowo cot /kɒt/ łóżeczko (dla dziecka)2 ze słowem „kot”. Spójrz na ilu-
strację poniżej. Ilustracja ta pomoże Ci zapamiętać znaczenie słowa cot.

2W niniejszej książce podczas prezentacji nowych słów będzie stosowany następujący schemat: cot /kɒt/ łóżeczko, czyli słowo angielskie /angielska wymowa/ polskie znaczenie.

Na ilustracji widzimy „kota”, który chodzi po łóżeczku 
dla dziecka (ang. cot). 
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Przypominanie sobie polskiego 
znaczenia angielskiego słowa
1. Zastanawiamy się, jakie jest znaczenie słowa cot. 
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2. Szukamy w pamięci słowa-klucza, które pomoże nam przypomnieć sobie znaczenie słowa cot.
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3. Przypominamy sobie ilustrację ze słowem-kluczem.
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4. Na ilustracji, którą pamiętamy, widzimy, że kot chodzi po łóżeczku dla dziecka i już wiemy, że cot oznacza 
łóżeczko dla dziecka. 
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cot /kɒt/ łóżeczko (dla dziecka) słowo-klucz: kot
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Zadanie 1.
Sprawdź, czy rozumiesz angielskie słowa przed-
stawione poniżej. Jeżeli znasz część z nich lub 
wszystkie, gratuluję! Jeżeli nie, to mam nadzieję, 
że wkrótceje poznasz, skojarzysz i zapamiętasz                
na dobre. 

Zadania

cock
lizard
goose
mole
deer
eel
blackbird
rat
herring
cod

Zadanie 2.
Popatrz uważnie na ilustracje zamieszczone na                
następnych stronach oraz przeczytaj dialogi i opisy,               
które znajdują się na ilustracjach lub pod nimi.                                                                                                               
Pamiętaj: Haste makes waste – Śpiesz się powoli.
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cock /kɒk/ kogut słowo-klucz: kok
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herring /’herɪŋ/ śledź słowa-klucze: her /hə(r)/ jej, 
ring /rɪŋ/ pierścionek

Pan Śledź daje jej pierścionek (z rubinem :) ).
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deer /dɪə(r)/ jeleń słowo-klucz: dear /dɪə(r)/ drogi, szanowny

Mój DROGI JELENIU...
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mole /məʊl/ kret słowo-klucz: mole (l.mn.) 
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