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Dlaczego warto uczyć się 
języków obcych ?

Znajomość obcego 
języka daje szansę 
poznania innych kultur i 
obyczajów.

Dzięki wiedzy językowej 
rośnie nasza samoocena. 
Zyskujemy przekonanie, 
że poradzimy sobie w 
każdej sytuacji.

 



Dlaczego warto uczyć się 
języków obcych ?

Nauka języka obcego jest 
świetnym ćwiczeniem 
intelektualnym, które w 
każdym wieku przynosi 
wiele korzyści. Poprawia 
zdolność koncentracji, 
ćwiczy pamięć, zwiększa 
poziom naszego 
kulturowego obycia, 
pozwala spojrzeć na świat z 
punktu widzenia innej 
kultury.

 

Dlaczego warto uczyć się 
języków obcych ?

Nauka języka obcego 
jest świetnym 
ćwiczeniem 
intelektualnym, które w 
każdym wieku przynosi 
wiele korzyści. 

Poprawia zdolność 
koncentracji, ćwiczy 
pamięć – usprawnia 
naszą pamięć krótko 
i długotrwałą.



Dlaczego warto uczyć się 
języków obcych ?

Nauka języka  to nie 
tylko trening dla mózgu, 
ale również dobry trening 
dla systemu słuchowego - 
pomaga lepiej rozróżniać 
dźwięki i tony. 

Poznając nowe, obce 
słownictwo rozwijamy 
również swoją 
wyobraźnię, kreatywność 
i abstrakcyjne myślenie.



Dlaczego warto się uczyć 
języków obcych ?

Języki obce umożliwiają 
nam naukę i studiowanie 
za granicą, a także dalsze 
życie poza ojczystym 
krajem.

Znając języki obce mamy 
szansę zdawać egzaminy   
i dostawać się na lepsze 
uczelnie.



Dlaczego warto uczyć się 
języków obcych ?

Porozumiewanie się w 
kilku językach pozwala 
nam bez obaw 
podróżować po świecie, 
poznawać nowe zakątki.

Daje szansę  poznania 
ciekawych ludzi i 
nawiązania nowych 
przyjaźni. Pozwala również 
spojrzeć na świat oczami 
ludzi wywodzących się z 
innych kultur.



Dlaczego warto uczyć się 
języków obcych ?

Dzięki dobrej znajomości 
języków możemy bez 
problemu czytać książki, 
oglądać filmy, a także 
rozumieć przesłanie 
utworów obcojęzycznych. 
Mamy również dostęp do 
najnowyszych informacji 
oraz technologii.

 



Dlaczego warto się uczyć 
języków obcych ?

Znajomość języków coraz 
częściej jest niezbędna do 
znalezienia pracy zarówno w 
Polsce, jak i przede 
wszystkim w Europie.

Obecnie większość 
pracodawców wymaga 
znajomości drugiego języka. 
Ważne jest, aby dobrze 
opanować  umiejętność 
komunikowania się  w języku 
obcym.



Teraz, gdy znasz już wiele 
korzyści płynących z nauki 
języków obcych, czy masz 

ochotę nauczyć się 
dodatkowego języka? Jeśli 
tak, oto kilka cennych rad...

Dlaczego warto 
uczyć się języków 

obcych?
  



- powtarzaj na głos słowa, 
wyrażenia i zwroty, 

- słuchaj jak najwięcej wypowiedzi 
w języku obcym,

- skup się na nauce całych zwrotów, 
- otaczaj się językiem,
- stwórz odpowiednie warunki do 

nauki.

Jak Twój mózg uczy 
się języków 

obcych? 
  



           Czy potrafisz powiedzieć „dzień dobry”        
   w  różnych językach ?

  
● Guten Tag
●  Bonjour
● Buenos dias
● Zdrastwujtie
● Buogiorno
● Nǐn hǎo
● Dobry den

● Niemiecki
● Francuski
● Hiszpański
● Rosyjski
● Włoski
● Chiński
● Czeski



Ciekawostki językowe – mini quiz

  
1.Ilu języków używa się na świecie?

2. Który z języków jest najczęściej 
używanym językiem na świecie

3.  W których z poniższych języków 
pisze się od prawej do lewej?
hebrajskim/ maltańskim/ 
japońskim/arabskim

4.Wymień dwa języki europejskie 
pisane cyrylicą.

5.W których z poniższych krajów 
językiem oficjalnym jest niemiecki?
Lichtenstein/Szwajcaria/Austria/B
elgia/Luksemburg

6. Kto stworzył język Esperanto?

     J.R.R.Tolkien/Naom Chomsky/  
Ludwig Lazarus Zamenhof

7. Język migowy jest uniwersalny. 
Prawda czy fałsz?

8. Ile rdzennych języków występuje 
w Europie?

Mniej niż 100/100-200/200-
300/300-400



Ciekawostki językowe - odpowiedzi

  
1.Około 6 – 7 tysięcy.

2. Język angielski.

3.  Maltański

4.Język rosyjski i bułgarski.

5. We wszystkich.

6. Ludwig Lazarus Zamenhof

7. Fałsz.

8. 200-300



● http://jezykiswiatadlaciebie.blogspot.com/

● https://eskk.pl/blog/europejski-dzien-jezykow

● https://www.wywrota.pl/obyczaje/35103-dlaczego-warto-zainwestowac-w-nauke-jezy.html

● http://zsptbojanowo.pl/ogloszenia/29-wrzesnia-europejski-dzien-jezykow-w-naszej-szkole/

● http://lazy.edu.pl/index.php/2020/09/25/europejski-dzien-jezykow/

● https://www.narew.info/wiadomosci/12138,europejski-dzien-jezykow-obcych

● http://di.com.pl/jak-szybko-mozg-opanowuje-jezyk-obcy-53468

● http://klinika-jezyka.pl/jak-twoj-mozg-uczy-sie-jezykow-obcych-dowiedz-sie-a-twoja-nauka-stanie-sie-latwiejsza/

● https://www.pomaturze.pl/news/5+najwazniejszych+elementow+nauki+jezykow+obcych/641

● https://przelambariere.pl/szybka-nauka-jezyka-czy-wiesz-co-cie-motywuje-a-co-hamuje-przed-dzialaniem-cz-3/
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