KEEP CALM & CARRY ON
strategie maturalne last minute
15–10–5 dni przed maturą…

„Czasy”

Powtarzając gramatykę, niekoniecznie skupiaj się na tym, czy

ważna rzecz,

znasz wszystkie czasy. O wiele ważniejsza jest umiejętność

ale…

wyrażenia różnych funkcji językowych, takich jak np. opis
typowych zachowań, proponowanie rozwiązań, negocjowanie,
zapraszanie etc.
Przejrzyj podręcznik pod tym kątem i sprawdź, ile funkcji jesteś
w stanie wyrazić ustnie i pisemnie.

Porównaj
i nie kalkuj

Zwróć uwagę na podobieństwa i różnice pomiędzy gramatyką
języka polskiego i angielskiego.
Wypisz sobie listę struktur, na które szczególnie warto zwrócić
uwagę, aby uniknąć tzw. kalki językowej (np. If the weather is
better tomorrow…, If I was taller… lub I wish I hadn’t forgotten
about her birthday).

Słówka
14 x 4

Pracując ze słownictwem, wybierz jeden dział (np. edukacja,
żywienie lub środowisko) dziennie i dopisz do niego cztery
wyrazy, których jeszcze nie znasz.
Postaraj się wybierać słowa pod kątem ich przydatności – być
może wyrażenie mixed ability group będzie bardziej przydatne
w pisaniu rozprawki o edukacji niż nazwa kolejnego przedmiotu
szkolnego?
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15–10–5 dni przed maturą…
Powtarzaj

Z jednej strony dwa tygodnie to za mało czasu, żeby nauczyć

w małych

się wszystkiego. Z drugiej – to naprawdę sporo, żeby zrobić

porcjach

porządne powtórki. Dlatego w tym czasie lepiej skupić się na
sekcjach Revision/Overview/Consolidation Twojego podręcznika
i każdego dnia zrealizować jeden temat.
Korzystniej będzie poświęcić każdego dnia pół godziny na
rozsądną powtórkę, niż zakładać sobie praktycznie niemożliwe
do osiągnięcia cele, np. „będę się uczyć przez cały dzień”.

Powtórki
z Netflixem

Dobra informacja jest taka, że nawet czytając coś po angielsku
czy oglądając serial (najlepiej bez napisów), także ćwiczysz
swoje umiejętności językowe.
Postaraj się podejść do tych czynności świadomie, obserwując
język używany w tekście lub filmie, i czasem zanotuj sobie
ciekawe słówka i zwroty.

Teraz trudniej,
potem łatwiej

Kiedy słuchasz czegoś po angielsku:


włącz sobie jakieś źródło hałasu w tle lub otwórz okno;



jeśli jest to możliwe, odtwarzaj filmy w języku angielskim
1,25 lub 1,5 razy szybciej.

Obie techniki sprawią, że na egzaminie będzie Ci łatwiej
zrozumieć nagrania bez hałasu w tle i odtwarzane z normalną
prędkością.

Kropka

Przejrzyj jeszcze raz podręcznik do angielskiego; postaw kropkę

nad „i”

przy każdym słowie na liście słówek, które znasz. Policz, ile
kropek postawiłaś/postawiłeś.
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Ostatnie 24 godziny…
Powtórki
na stos

Przygotuj sobie wszystkie materiały powtórkowe z angielskiego,
które zrobiłeś/zrobiłaś, i ułóż je w jedną kolumnę; pomyśl, co
z nimi zrobisz, kiedy wrócisz z egzaminu.

Językowe
dostrojenie

Przygotuj sobie wideo, podcast albo krótki film w języku
angielskim, który wprawia cię w dobry nastrój, i upewnij się, że
będzie na Twoim telefonie w drodze na egzamin. Jadąc na
maturę, włącz sobie to nagranie – w ten sposób przygotujesz
swój mózg na słuchanie języka obcego, a przy okazji nieco się
odstresujesz.

Egzaminacyjna

Dzień przed egzaminem w grupie przyjaciół przygotujcie na

playlista

Spotify/ YT playlistę dobrych piosenek na dzień matury oraz
drugą na dzień otrzymania wyników.

To energize
or not…?

Zastanów się bardzo poważnie, czy w dniu tak ważnego
egzaminu jak matura potrzebujesz dodatkowego pobudzenia;
być może tego dnia rano nie warto pić kawy czy napoju
energetycznego – nadmiar energii może negatywnie wpłynąć
na Twoją koncentrację w trakcie egzaminu.

Przez żołądek

W dniu matury zjedz lekki pożywny posiłek składający się

do sukcesu

z produktów, które dobrze tolerujesz – to da Ci niezbędną
energię na kolejne, ważne godziny!

Będzie dobrze 
Trzymamy za Ciebie kciuki!!!
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