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Metoda MAS
Masowa Aplikacja Sensoryczna
(intensywna)

Jak korzystać z dodatku Cesarz Wymowy?

1.

Pliki podzielone są
na moduły: A/B/C
Pliki A
polski ---> chiński x2
Pliki B
polski ---> pauza ---> chiński x1
Pliki C
chiński x1
Najlepsza dla studentów, którzy
mogą poświęcić więcej czasu na
naukę.

Metoda SRS
Spaced Repetition System
(mniej intensywna)
Zdania w plikach dźwiękowych
ułożone są wg specjalnego
algorytmu. Każdy plik składa się
z dziesięciu nowych fraz oraz
powtórek czterdziestu wcześniej
wprowadzonych. Jeden poziom
zaawansowania zakłada 94 dni
słuchania i powtarzania. Wymaga ok. 20-30 min. dziennie.
Najlepsza dla studentów nie mających zbyt dużo czasu na naukę.

2.

Aby zapoznać się z zakresem uczonego materiału i oswoić z wymową lektorów zalecamy skorzystanie z dołączonego skryptu i odsłuchanie wszystkich 888 zdań z modułów A oraz C w ciągu pierwszego dnia nauki.
Następnie można kontynuować naukę według wybranej metody.

Ustal swój stały harmonogram. Od ciebie zależy ile czasu poświęcisz na naukę: możesz zdecydować się na 20, 50 lub nawet
100 zdań do przyswajania dziennie. Aby osiągać najlepsze efekty
zalecamy jednak korzystać z następujących wskazówek.

Krok 1.
Spróbuj wypowiadać zdania po chińsku z taką samą prędkością i intonacją
jak w plikach A. Postaraj się zmieścić w pauzie pomiędzy powtarzanymi
przez native’a frazami.
Krok 2.
Dyktando: korzystając z plików C zapisz usłyszaną frazę w pinyin (zatrzymując odtwarzanie jeśli trzeba) – i dodatkowo w znakach jeśli je znasz. Sprawdź
w skrypcie poprawność zapisu.

2.
3.

Ustal swój stały harmonogram.
Możesz odsłuchiwać jeden plik
SRS na dzień lub nawet powtórzyć jeśli dasz radę. Zdobycie
jednego pasa (stopnia zaawansowania) zajmuje 94 dni.
Aby osiągnąć jeszcze lepsze
rezultaty, możesz wspomóc się
plikami z metody MAS.

Krok 3.
Nagrywanie: nagraj swoje powtórki. Zalecamy nagrywanie tych samych
zdań przez okres 3 dni, dodając nowo poznawane frazy.
Krok 4.
Korzystając z plików B wypróbuj swoje umiejętności tłumaczeniowe. Wypowiedz swoje tłumaczenie w pauzie przed native’em.

Pamiętaj!
Jeśli natrafisz na problemy, po prostu kontynuuj! Odsłuchuj i powtarzaj resztę zdań, aż do końca i nie przejmuj się tymi, które
sprawiają ci kłopot. Prawdopodobnie już za drugim razem już wszystko się ułoży w głowie.
Udowodniona skuteczność: jedna sesja ćwiczeń przedzielona jedną sesją SPANIA przynosi najlepsze efekty!
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