FRANCUSKI
#wnauce
Autorski kurs języka francuskiego

Nazywam się Michał Walasek. Jestem nauczycielem języka francuskiego. Fascynuje mnie uczenie się i nauczanie języków obcych.
Ale jestem też, jak większość z nas, osobą dosyć zajętą i dlatego
staram się maksymalnie efektywnie wykorzystywać swój czas
oraz… szare komórki. Już dawno zauważyłem, że ludzie uczą się
bardzo nieskutecznie - poświęcają na to ogromnie dużo czasu,
a pierwsze efekty przychodzą po latach. Znacie to? Właśnie dlatego postanowiłem, na podstawie najnowszych badań naukowych,
opracować najlepsze metody efektywnego przyswajania informacji. I z tego właśnie powodu powstał kurs języka francuskiego,
na który serdecznie Cię zapraszam!
Ten autorski szybki kurs pozwoli Ci opanować język francuski
na prostym komunikatywnym poziomie: czytać, rozumieć i przekazywać proste informacje. Ale będzie to możliwe tylko wtedy, jeśli
będziesz stosował się do 95% porad, zasad, metod i ćwiczeń dostępnych na naszym blogu i w tym kursie. Gwarantuję Ci, że odniesiesz sukces!
Francuski nie jest trudny. A przynajmniej nie aż tak trudny, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Przekonasz się o tym,
oglądając kolejne odcinki naszego kursu. Ebook natomiast zawiera
bonusy do każdej lekcji. Te dodatkowe materiały pomogą Ci utrwalić i poszerzyć wiadomości, poznane w kolejnych odcinkach kursu.
Znajdziesz w nich również sprawdzone metody efektywnej nauki,
ćwiczenia oraz kilka ciekawostek na rozluźnienie.
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Mam nadzieję, że po 12 lekcjach kursu “Francuski nie jest trudny”
poznasz podstawy języka na tyle, że będziesz chciał umieć jeszcze
więcej. Pamiętaj, nauka języka nigdy się nie kończy, a ja się bardzo
cieszę, że zdecydowałeś się razem ze mną rozpocząć swoją podróż przez język francuski. Kto wie, może pokochasz ten język równie mocno, jak ja?
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LEKCJA 1

Bonusy
Narzędzia i techniki uczenia się
języków
Zasady wymowy

Poznasz dzisiaj trzy nowe metody uczenia się języka. Dowiesz się,
czym są galicyzmy.

Gramatyka

Zaczniesz kurs fonetyki francuskiej. Nauczę Cię 60 francuskich słówek i być może już teraz przekonasz się, że francuski nie jest trudny!

Dobre linki

Ćwiczenia utrwalające
Słownictwo

1 - w wielu religiach i mitologii ta liczba oznacza początek.
Początek, który prowadzi do sukcesu. Nie ma sukcesu bez liczby 1.

NARZĘDZIA I TECHNIKI UCZENIA SIĘ JĘZYKÓW
Jedna, uniwersalna metoda nauki języka obcego nie istnieje, za to gorąco zachęcam Cię do wypróbowania co najmniej kilku. Po to, żeby znaleźć te, które nie tylko będą w Twoim wypadku najskuteczniejsze, ale też sprawią Ci największą przyjemność. Na początek proponuję Ci 3 sprawdzone przeze mnie
sposoby.

Metoda nauczycielska.
Zasada jest prosta – znajdujemy drugą osobę, która chce uczyć się tego samego języka, co my,
na tym samym poziomie. Bierzemy podręcznik i wspólnie ustalamy, które ćwiczenia z niego robimy,
na kiedy oraz z jakich materiałów zewnętrznych będziemy dodatkowo korzystać. Jedna osoba może
przyjąć rolę nauczyciela i kierować bieżącą pracą (zwłaszcza jeżeli chodzi o prace domowe). Równie
dobrze możemy to robić na zmianę. Praca w takim tandemie pozwala utrzymać motywację na wysokim poziomie przez cały czas, ponieważ współpracujemy z drugą osobą i nawzajem się kontrolujemy.

Metoda Franka.
Niespełna dwudziestoletni Frank Abagnale był amerykańskim fałszerzem. To o nim przebojowy, hollywoodzki film „Złap mnie, jeśli potrafisz” (2002). Frank zatrudnił się kiedyś jako profesor socjologii
na uniwersytecie, chociaż nie miał o niej zielonego pojęcia. Wykładał socjologię, ucząc się bieżącego
materiału do wykładu, a także jednego do przodu. Studenci podobno nigdy nie zauważyli, że Frank jest
fikcyjnym profesorem. Oznacza to, że sam możesz być nauczycielem dowolnego przedmiotu, nie znając go, ale będąc z jedną lekcję do przodu przed swoim uczniem. Zostań nauczycielem francuskiego ucz kogoś tego, czego sam się nauczyłeś. To doskonały sposób na utrwalenie nowego materiału.
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www.italki.com
Czyli strona, na której znajdziesz nauczyciela za bezcen. Na italki lektorzy i studenci z całego świata
oferują swoje usługi i udzielają lekcji danego języka w bardzo zróżnicowanych cenach i równie zróżnicowanych akcentach. Możesz tu znaleźć nauczyciela w cenie już od czterech dolarów za godzinę.
Warto zajrzeć.
Jeżeli chcesz poznać więcej sposobów i metod nauki języka obcego,
zachęcam Cię do wizyty na moim blogu:
https://wnauce.pl/nauka-jezykow-obcych-8-skutecznych-metod/

ZASADY WYMOWY
Wbrew pozorom, wymowa francuska jest dużo łatwiejsza niż angielska. Reguluje ją 50 zasad, a kiedy
ich się nauczycie, będziecie w stanie czytać poprawnie 90% francuskich wyrazów. A nie tak jak w języku angielskim mamy słowo “gain”, czytaj /gejn/ czyli zarobek, a wystarczy, że dodamy do niego na początku samogłoskę “a” → powstaje słówko “again” i się zmienia kompletnie wymowa na “egen”.
Gdzie tu jest logika? Nie mam pojęcia.

1.

”en”=“ą”

I teraz uwaga - w wyrazie “rendez-vous” (randka, spotkanie) “en” czytamy jak “ą”, więc nie możemy
mówić “randevu”, tylko rądevu (spółgłosek na końcu nie czytamy).

2.

”ou”=“u”

Mamy słowo “clou” (meritum czegoś, istota czegoś). Mamy tu “ou”, które czytamy zawsze jak “u”.

3.

“u”= “ü”

Samo “u” wymawiamy jak niemieckie u umlaut – Ü, czyli déja-vu czytamy z dziubkiem. A jak zrobić ten
dziubek? Układamy usta do “u” i mówimy “i”, to łatwe!
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Wyrażenia, których tutaj użyliśmy, są to galicyzmy, czyli wyrazy lub zwroty zapożyczone z języka francuskiego. Takie francuskie wyrażenia pojawiły się w polszczyźnie w XVIII wieku. Wtedy Polska dość blisko
była związana z Francją, a francuski był uniwersalnym, międzynarodowym językiem tak, jak teraz angielski. Wśród arystokracji i szlachty w dobrym tonie było nie tylko wplatać galicyzmy do języka, ale nawet
prowadzić konwersacje po francusku, najlepiej z nienagannym akcentem. Słownik wyrazów obcych
PWN z 1995 roku zawiera 5900 zapożyczeń z języka francuskiego, natomiast Wielki słownik wyrazów
obcych z 2003 roku 5889 zapożyczeń, czyli około dwa razy więcej niż anglicyzmów bądź germanizmów.

CIEKAWOSTKA
Francja jest najpopularniejszym krajem odwiedzanym przez turystów.
Według raportu Światowej Organizacji Turystyki w 2018r. do Francji
przybyło 87 milionów turystów, następnie do Hiszpanii 82 miliony,
a na 3cim miejscu USA 77 milionów (dla mnie największe zaskoczenie,
że USA nie jest na pierwszym miejscu).

GRAMATYKA
10% zasad fonetycznych już znasz, przejdźmy teraz do czasownika être, czyli być.
être /etr/ odmiana
je suis /ży słi/ – “je” to jest osoba, czyli ja - ja jestem;
tu es /tu e/
il est /il e/
elle est /el e/
nous sommes /nu som/
vous êtes /wuzet/
ils sont /il są/
elles sont /el są/
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Uważam, że nie ma nauki języka bez wkuwania, ale z głową. Odmianę “être” można i trzeba wkuć
powoli, ale na pamięć. Nauczyć się tak, jak się czyta, w takiej kolejności, jak już jest napisane wyżej.
Wystarczy podstawić po odmienionym czasowniku słowa, które zaraz poznacie, aby powstały zdania,
dokładnie jak w języku angielskim:
Je suis Michał. – Jestem Michał.
Je suis côtelette! – A ja jestem kotletem!
Vous êtes banane. – Jesteście bananem.
Ola est chauffeur. – Ola jest szoferem.
itd…
ZAPRASZAM do poćwiczenia odmiany être tutaj

ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE
Na zakończenie czas powtórzyć i utrwalić umiejętności. Oto Twoje zadanie
domowe po pierwszej lekcji. Odrób je sumiennie:). Odpowiedzi do zadań 1-2
znajdują się na kolejnej stronie.

1. Odmień czasownik être z głowy od tyłu (oni są, wy jesteście itd ... ).
2. Przetłumacz wyrazy na język francuski: randka, gofr, balon, kotlet, radio, paragraf, banan.
3. Wybierz 10 osób z Twojego otoczenia i powiedz, kim ta osoba jest, używając rzeczowników
zaprezentowanych w lekcji video (według tego modelu: Wojtek jest paragrafem - Wojtek est
paragraphe). Im dziwniejsze zdania, tym lepiej :)
4. Wymień z pamięci ustnie min. 8 galicyzmów, które pojawiły się w nagraniu.
5. Zrób w zeszycie notatki z tej lekcji - wypisz wszystkie słówka, które sprawiają Ci problem
oraz odmianę czasownika être.
6. Wypisz z filmiku jak najwięcej słówek, których wymowa jest identyczna w języku polskim
i francuskim (im więcej słówek wypiszesz, tym lepiej).
Dziś poznałeś aż 5, czyli 10% zasad francuskiej wymowy; 60 (nie całkiem) nowych słówek; galicyzmy
i odmianę czasownika “być”. Pamiętaj, żeby te informacje powtarzać. Najlepiej, żebyś je powtórzył
jutro, następnie za 3 dni, za 7 dni, za 14 dni i po miesiącu. Zauważysz efekty!
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ODPOWIEDZI DO ZADAŃ:
1. Odmień czasownik être z głowy od tyłu (oni są, wy jesteście itd ... ).
elles sont
ils sont
vous êtes
nous sommes
elle est
il est
tu es
je suis

2. Przetłumacz wyrazy na język francuski: randka, gofr, balon, kotlet, radio, paragraf, banan.
rendez-vous, gaufre, ballon, côtelette, radio, paragraphe, banane
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DOBRE LINKI
Mam dla Ciebie kilka przydatnych linków:
Na tej stronie znajdziesz wszystkie zasady wymowy.
Z tej samej strony polecam również do zrobienia pierwszą lekcję francuskiego od podstaw,
która jest bezpłatna, fajnie wykonana. Najpierw teoria do przeczytania.
Tutaj znajdziesz zagadnienia z tej lekcji w pigułce.
A także ćwiczenia do lekcji.
A tutaj przystępnie wyjaśnione galicyzmy.

CIEKAWOSTKA
Francja ma 67 milionów mieszkańców, a Polska 38 milionów.
Powierzchnia Francji jest ponad dwukrotnie większa niż Polski:
643 801 km² Francji vs. 312 696 km² Polski.
Daje nam to w miarę podobną liczbę ludzi na jeden metr kwadratowy:
104 osób/km² we Francji vs 123 osób/km² w Polsce.
Zatem jest bardzo podobnie, poza tym, że Francja ma dwa razy więcej wszystkiego.

SŁOWNICTWO
Czas na pierwszą porcję słownictwa. Nauczę Cię 60 francuskich słówek w ciągu kilku minut. Zapytasz,
jak? Po prostu część słówek już znasz. Tak! Znasz!
Pamiętajmy, że w języku francuskim akcent pada na ostatnią sylabę (dokładną wymowę można sprawdzić
w lekcji video od 6min20s).
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Uwaga: wymowa tych słów jest taka sama jak ich polski odpowiednik - z drugiej kolumny

alarme

alarm

beige

beżowy/beż

alerte

alert

prestige

prestiż

attaque

atak

reportage

reportaż

annonce

anons

stage

staż

tabou

tabu

camouflage

kamuflaż

balle

bal

massage

masaż

chauffeur

szofer

maquillage

makijaż

cognac

koniak

tatouage

tatuaż

côtelette

kotlet

arbitrage

arbitraż

mayonnaise

majonez

bagage

bagaż

banane

banan

garage

garaż

gaufre

gofr

pyjamas

piżama

sandwich

kanapka

boutique

butik

kiosque

kiosk

I ostatnia porcja słówek,

spectacle

spektakl

które znacie (“on” czytaj jak /ą/):

photo

foto

bureau

biuro

pardon

przepraszam

piano

pianino

salon

salon

radio

radio

bidon

bidon

adresse

adres

balcon

balkon

télégraphe

telegraf

ballon

balon

paragraphe

paragraf

zoo

zoo

Ostatnia uwaga – “h”

w języku francuskim się nie wymawia:

hotel czytaj /otel/
Sam jestem zdziwiony, że nauczyliśmy się aż 60 słówek w kilka minut!
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Dziękuję Ci za zaufanie i pobranie 1 lekcji kursu.

Jak widzisz—FRANCUSKI NIE JEST TRUDNY :)

Mam nadzieję, że udało Ci się przerobić cały materiał i uzyskałeś satysfakcjonujące efekty. Jeśli chcesz podzielić się spostrzeżeniami na temat kursu to serdecznie

zapraszam do kontaktu.

Czekam na wiadomość od Ciebie pod adresem: kurs@wnauce.pl

Oprócz tego zapraszam Cię oczywiście

na mojego bloga: wnauce.pl
oraz fanpage na Facebooku

Już wkrótce dostępny będzie cały kurs - otrzymasz informację o tym
w pierwszej kolejności :)

Z pozdrowieniami
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