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Шановний учню! У твоїх руках - твій успіх! Успіх у вивченні
іноземної мови цілком залежить від того, як ти засвоюватимеш
навчальний матеріал. Якщо граматику може пояснити кожен
репетитор, то слова тобі в розум не вкладе жоден
неперевершений учитель! Слова – це те, що ти маєш опанувати
САМ!
Ми лише можемо дати тобі поради, як їх вивчати так, щоб
запам’ятовувати. Усвідом найголовніше: усі слова, які тобі
задано додому – ТРЕБА прописувати. Це твій обов’язок.
Дотримуйся інструкцій нижче, та навчання не буде для тебе
важким, бо ти знатимеш слова. А це вже немало. Ти молодець! Ти
впораєшся! А що неясно у інструкції, обов’язково спитай батьків
або свого вчителя в “AB-Lingvo”.
1. Спочатку читай слова вголос з перекладом та намагайся
запам’ятати їх.
2. Далі читай слова українською та називай їх англійською.
3. Якщо не знаєш слово – пропиши його 2 рядочки з
перекладом (або 3 рядки, якщо слово з перекладом дуже довге).
4. Тепер напиши самостійно або з допомогою мами або тата
словниковий диктант. Для цього закриваємо англійські слова в
словнику іншим зошитом, щоб не підглядати, читаємо їх
українською та пишемо вже англійською через кому. Не забувай
про артиклі! Це дуже важливо.
5. Настав час перевіряти написане (також або самостійно, або
з допомогою батьків).
Якщо виявлені помилки у словах (неправильно написані букви
або не ті букви), то такі слова треба прописати правильно по
2 рядки (3 рядки для довгих слів). При цьому написав слово –
одразу підкресли місце, де була помилка:
голосну буковку двома рисочками, приголосну –
однією. Увага! Не можна спочатку написати два
рядки слова, а потім лише підкреслювати усі
букви, що були неправильними!!! Не роби так! Ти

просто не запам’ятаєш, як правильно пишеться слово, якщо так
будеш робити.
Якщо ти не запам’ятав слово та не написав його, то таке слово
треба прописати 2 рядочки з перекладом (або 3 рядки, якщо
слово з перекладом дуже довге).
6. Коли воконано роботу над помилками, знов напиши
словниковий диктант. Вчися робити це самостійно. Батьки
часто можуть бути зайнятими. У них багато роботи та домашніх
обов’язків. Якщо у диктанті знов є помилки, ці слова знов треба
прописати по 2-3 рядки, як описано у пункті №5.
7. Пункти 5 та 6 слід повторювати, доки у тебе не зникнуть
усі помилки у диктанті. Старайся запам’ятовувати слова свідомо.
Ти ж уже самостійна дитина, тому ти впораєшся обов’язково.
Пам’ятай! Якщо робити це примусово, через силу, то
прописувати слова доведеться дуже-дуже-дуже-дуже дуже багато
разів. Краще вивчити раз – та гуляти!
З найкращими побажаннями, “AB-Lingvo”

Бонус!
Це дивно, але цих простих рекомендацій дотримується мало
хто з учнів. А потім – проблеми у навчанні! Зверни увагу!
Як перекладати тексти. (Пам’ятка)
Якщо необхідно перекласти будь-який іноземний текст, треба
дотримуватись наступних вимог.
1. Прочитавши текст поверхнево, треба лише виписати незнайомі
слова в словник з перекладом і транскрипцією (якщо потрібна).
2. На другому етапі необхідно уважно прочитати текст,
перекладаючи вже з допомогою свого рукописного словника.
3. І насамкінець, обов’язково вивчити нові слова, щоб мати змогу
на уроці перекладати без допомоги словника.
Пам’ятайте! Вивчення мови починається зі слів!

