
     

26 

Newsletter wysłany 16 stycznia 2023 przez francuskinotesik.pl 

 

Cześć!  

Dzisiejszy list chciałabym zacząć od cytatu jednego z najwybitniejszych filozofów wszech czasów, 
Arystotelesa (po francusku Aristote), a w dalszej części tego listu przejdę do rzeczy: 

"Ce que nous devons apprendre à faire, nous l'apprenons en le faisant" 

To, co musimy się nauczyć robić, uczymy się robiąc to. 

Ostatnio spędziłam sporo czasu malując akwarelami. To moja nowa pasja. Moim zdaniem nie jest to 
łatwa technika, bo nie do końca da się zapanować nad tym, co dzieje się na kartce. W zasadzie to sporą 
część pracy wykonuje... woda. Można poprowadzić kolor, tak jak się chce, ale ostateczny taniec z nim i tak 
ona wykona. Oglądam tutoriale na YouTube, poznając różne tricki, dzięki którym można lepiej oddać 
charakter malowanego elementu i wszelkie rady od razu stosuję w praktyce, widząc malutki progres z 
obrazu na obraz, a to składnia mnie do pewnej refleksji.  

Rys. 1. Obrazki w kolejności ich namalowania w ostatnich dniach. 

Myślę, że praktyka jest najważniejsza w nauce, niezależnie od tego, czego się uczymy (akwareli, języka...). 
Tylko praktykując jesteśmy w stanie wykonać progres! Ja oglądam tutoriale na YouTube, ale samo 
oglądanie niewiele daje, jeśli sama nie biorę pędzla do kartki i nie zaczynam malować. Dopiero samodzielnie 
próbując rozumiem, co osoba nauczająca danej metody miała na myśli w swoim filmiku. Z akwarelami miałam 
pierwsze spotkanie kilka lat temu. Obejrzałam dziesiątki tutoriali i namalowałam z pięć obrazków, z których 
w ogóle nie byłam zadowolona. Do tej pory wiszą w toalecie (!), bo Thomas je kiedyś tam zawiesił xD Nadal 
się śmieję, że to dlatego wybrał kibelek, bo tam jest ich miejsce c'est de la merde (to jest gówno, to jest do 
dupy) :D Ale tak sobie pomyślałam ostatnio... samo oglądanie nawet największego mistrza niewiele da, jeśli 
się nie zacznie samemu praktykować. A jak to się ma do języka?  

 

Francuska wymowa nie taka straszna... 
 

...jak ją malują. Wszystko da się nauczyć i wyćwiczyć, ale 
tylko łącząc teorię z praktyką! Wiem, że francuski może na 
początku wydawać się super hiper trudnym językiem. 
Wystarczy posłuchać wymowy kilku słów, a potem spojrzeć 
na pisownię, by w głowie pojawiło się 
"what the f*ck ?!". Ale spokojnie! Jest na 

to rada, bo francuska fonetyka ma naprawdę poukładane zasady i jeśli się je pozna, 
to... nauka stanie się o wiele łatwiejsza! Jeśli jesteś osobą początkującą, to mam dla 
Ciebie propozycję. Obejrzyj nasz najnowszy film na YouTubie, poznając w ten sposób (w 
fajny sposób) teorię. Podajemy cztery wskazówki, czego... nie czytać we francuskim: 
https://youtu.be/_4uREZq-EFA  

... a następnie (i tu już zaczyna się praktyka!) wypisz sobie wszystkie słówka z lekcji oraz 10 dowolnych 
wybranych przez siebie słówek (pomyśl o czymś po polsku i wyszukaj w słowniku). Przeanalizuj jeszcze raz 
te litery / fragmenty, których nie wymawiamy (zakoloruj na czerwono, jeśli jesteś wzrokowcem), np. ils 
parlent, odsłuchaj wymowę w internetowym słowniku larousse albo forvo i powtarzaj na głos. 

Francuski Notesik 
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Chcę Ci pomóc maksymalnie, jak się da! 

Tworzymy z Thomasem dużo materiałów w sieci, aby ułatwić naukę, ale najsmaczniejszy kąsek czeka na 
Ciebie w Wielkim kursie. Słynny moduł o wymowie! 
  
Pamiętam, jak w 2019 zabierałam się za tworzenie Wielkiego kursu 
(to nasz wideokurs do samodzielnej nauki francuskiego od zera). Długo 
główkowałam nad tym, co zrobić, by maksymalnie ułatwić naukę 
wymowy. I wtedy przyszedł mi do głowy fantastyczny pomysł "Zrobię 
calusieńki moduł zawierający tylko zasady wymowy!" - pomyślałam, 
wiedząc, że takiego opracowania nie było w żadnym innym 
wideokursie online. I tak właśnie powstały 22 lekcje o tym, jak czytać 
przeróżne kombinacje liter we francuskim, a wszystko podane na 
prostych przykładach. Ten moduł był strzałem w dziesiątkę i... to on 
zbierał największe pochwały po premierze kursu!  
  
Kurs bardzo ewoluował od tamtego czasu. Stale przechodzi aktualizacje (największe z nich, to dodanie 
dwóch nowych modułów oraz nowy typ lekcji kręconych z bajecznymi widokami w tle, aby kursant ucząc 
się języka również "wirtualnie przenosił się do Francji"...). 
 

A moduł z wymową? 

Kiedyś był pierwszym modułem, bo mój zamysł był taki, by to od niego właśnie kursant zaczynał naukę. 

Zmieniłam nieco koncepcję i teraz moduł z wymową jest modułem drugim. Nie zmienia to faktu, że 

wszystkie niezbędne zasady są w jednym miejscu, a wszystko jest klarowne, logiczne i pięknie 

uporządkowane. Można po te reguły sięgać, jak po różne przekąski w trakcie dobrego apéro. Kurs będzie 

ponownie do zdobycia w okresie 8-27 marca, a tymczasem zapraszam na nasz kanał, by przyswoić kilka 

prostych zasad na dobry początek! 

 

Kilka praktycznych zdań, czyli błyskawiczna lekcja francuskiego! 

Mocno działamy z Thomasem i ciągle dopieszczamy nasze kursy. Jeśli akurat pogoda nie pozwala nagrywać 

na dworze, to zajmujemy się czymś innym, np. Thomas nagrywa fiszki elektroniczne. Tak, tak! W naszych 

kursach fiszki mają podłożony głos native speakera! To ogromna wartość! A poza tym nie ukrywajmy - 

Thomas ma świetny głos, super dykcję i idealną wymowę dla początkujących. Stara się wymawiać 

powoli i wyraźnie, aby kursant na spokojnie mógł powtórzyć! 

Etapy pracy, gdy pogoda płata figle: 

1. On va tourner une vidéo. - Będziemy nagrywać 
wideo. 

2. Mince... il se met à pleuvoir. - Kurcze... zaczyna 
padać. 

3. Il faut rentrer à maison. - Trzeba wracać do domu. 

4. Bon... Aujourd'hui, je vais enregistrer des 
flashcards. - Cóż... Dzisiaj będę nagrywał fiszki. 

 

  


