


Witamy na stronie 

internetowej 

poświęconej nauce 

języka holenderskiego 

www.poniderlandzku.nl

http://www.poniderlandzku.nl/


Internetowy kurs 

języka holenderskiego 

składa się z 2 kursów 

oferujący dwie różne 

metody nauczania tego 

języka.

http://www.poniderlandzku.nl/kurs-po-holendersku/#informatie


Oferujemy dwa rodzaje 

kursów internetowych 

z 6 miesięcznym

dostępem do portalu.

http://www.poniderlandzku.nl/kurs-po-holendersku/


Rozpoczynamy od kursu 

szybkiego, który - jak sama nazwa 

wskazuje - zorientowany jest na 

szybkie opanowanie języka 

mówionego. 

Pozwoli on przyswoić podstawy 

holenderskiego już w ciągu 13 

tygodni dzięki programowi 

przygotowanemu na  każdy dzień, 

tydzień i miesiąc.



Skorzystaj z lekcji poglądowej, by sprawdzić zawartość oferowanego 

kursu oraz zaznajomić się z naszą innowacyjną metodą nauczania. 

Nasz program zawiera nie tylko materiał lekcyjny na każdy dzień, ale 

również - metodę nauczania opartą na technice trzyzdaniowej , które 

to zakłada zapamiętywanie 3 zdań dziennie. 

Wydawać by się mogło, że nie jest to dużo,  jednakże całkowicie 

wystarczy, by już po 3 miesiącach dysponować wiedzą pozwalającą 

sformułować ponad 1000 zdań po holendersku.  Nasza metoda nie 

tylko chroniona jest prawami autorskimi, ale także charakteryzuje się 

wysoką skutecznością - o czym sam się przekonasz!



Nasza metoda podzielona jest na poszczególne etapy.



• Rozpoczynamy od zdań z pierwszego tygodnia. (Tydzień pierwszy)

Codziennie masz za zadanie zapamiętać 3 zdania.

• Nastepnie w sekcji „Zapamiętaj” powtarzamy je w formie

interaktywnego ćwiczenia obejmującego automatyczną poprawę

udzielonej odpowiedzi.

• Dzięki menu „Rozmowy” możemy w prosty sposób poszerzyć naszą

wiedze o języku. Po pierwszym tygodniu zapamiętamy 21 zdań. W

sekcji „Rozmowy” z każdego zdania robimy pytanie, zaprzeczamy

lub zmieniamy jedno słowo. W ten sposob zapamiętujemy nie 21 ale

ponad 80 zdań i to poprawnie gramatycznie.



• Następnego tygodnia zaczynamy zdania z tygodnia drugiego i

jednocześnie powtarzamy zdania z tygodnia pierwszego zawarte w

rozmowach. Będzie nam o tyle łatwiej, że znać będziemy już część

zdań, dzięki czemu nie będzie dla nas problemem sformułowanie

zaprzeczenia lub pytania.

• Ponizszy plan obejmuje 13 tygodni nauki. Zaznacz to, czego

nauczyłeś się w danym dniu.

• Pamiętaj - dobry plan to połowa sukcesu!



Tydzień Zapamiętaj Rozmowy Czasowniki Tips en trucks

Tydzień  1 Próbujemy zapamiętać 

znaczenie zdań

W piewszym 

tygodniu nic nie 

powtarzamy

Co 2 dni przerabiamy  

czasowniki z pierwszego 

tygodnia

Podstawy wymowy 

holendereskiej

Film - leesplankje

Poniedziałek 3 zdania 3 Zijn - jestem Film

Wtorek 3 zdania 6 Film

Środa 3 zdania 9 Hebben - mam Film

Czwartek 3 zdania 12 Film

Piątek 3 zdania 15 Heten – nazywam się Film

Sobota 3 zdania 18 Film

Niedziela 3 zdania 21 Film

Zapamiętujemy 21 zdań



Tydzien Zapamiętaj Rozmowy Czasowniki Tips en trucks

Tydzień 2 Próbujemy zapamiętać 

znaczenie zdań

Rozpoczynamy naukę 

zdań z pierwszego 

tygodnia

Co 2 dni przerabiamy  

czasowniki z drugiego 

tygodnia

Podstawy wymowy 

holendereskiej

ćwiczenia z wymową–mp3

Poniedziałek 3 zdania 3 9 zdań Wiedzieć - weten Mp3

Wtorek 3 zdania 6 9 zdań Mp3

Środa 3 zdania 9 9 zdań Rozumieć - begrijpen Mp3

Czwartek 3 zdania 12 9 zdań Mp3

Piątek 3 zdania 15 9 zdań Wonen - mieszkać Mp3

Sobota 3 zdania 18 9 zdań Mp3

Niedziela 3 zdania 21 9 zdań Mp3

21 zdań 63 zdania



• Rozpoczynamy od nauki 3 zdań

dziennie. Otrzymujemy zdanie po

polsku i próbujemy wypowiedzieć je

po holendersku. Nie należy się ich

uczyć jak wiersza. Należy je

powiedzieć patrząc na zdanie lub w

myślach podczas powtórek. Nie

musimy się spieszyć, na naukę mamy

bowiem cały dzień.

• Zdania możemy także powtarzać

przy użyciu telefonu komórkowego.



• Widzimy je wtedy, możemy je także przeczytać i usłyszeć. Bardzo ważne jest,

abyśmy je również napisali.

• Pisanie przyspiesza zapamiętywanie. Możemy także wydrukować zdania i cały

dzień konsekwentnie powtarzać.

• Pamiętajmy, to tylko 13 tygodni intensywnej pracy, której efekty będą

spektakularne.

• Nawet jeżeli w pierwszym tygodniu nie uda nam się wszystkiego zapamiętać,

podczas drugiego tygodnia powtarzać będziemy zdania z tygodnia piewszego.

• Powtórka to najlepszy sposób na poczynienie postępów w nauce. W sekcji

„Tips en trucks” znajdziesz informacje o naszej metodzie nauki.



Powtarzanie jest najlepszą metodą 

zapamiętywania poznanych zwrotów.

Rozpocznijmy tak prosto jak to tylko 

możliwej. Przedstawione zostaną nam 

tłumaczenia zdań w wersji polskiej i 

holenderskiej. 

Mamy tydzień czasu na zapoznanie się z 

nowym zdaniami i trafny wybór tlumaczeń. 

Po 2 czy 3 tygodniach wracajmy do 

poznanych już wyrażeń,  aby  te utrwaliły się 

w naszej pamięci. Każde zdanie warto 

powtórzyć około 9 razy w ciągu 3 miesięcy.



Jak wspomniałem wcześniej –

zdania tłumaczymy także z języka

holenderskiego na polski.



Przed nami najważnieszy  moment 

kursu. Opracowana przez nas metoda 

sprawi, że zapamiętasz nie 21, a 

ponad 80 zdan tygodniowo i to -

zdań poprawnych gramatycznie!

Każda rozmowa to nie tylko 

zadawanie pytań ale i budowanie 

zaprzeczeń. Tych właśnie technik 

uczymy się podczas kursu.



Bez treningu może nam być trudno o coś zapytać lub zaprzeczyć. Tego

trzeba się po prostu nauczyć i często powtarzać. Pytania polegają na zmianie

form osobowych czy szyku wyrazów w zdaniu. Zaprzeczenia są nieco

bardziej skomplikowane. Kiedy zaprzeczymy używajac słowa „geen” czy

„niet”? Dzięki nam już po 3 miesiącach będziesz w pełni przygotowany na

każde pytanie czy zaprzeczenie w rozmowie. Często słyszę od uczniów, że

zanim zdecydowali się zadać pytanie, rozmowa zeszła już na inne tory.

Zapewniam, że jeżeli systematyczna nauka sprawi, iż efekty włożone w

poznawanie tajników języka holenderskiego przyjdą szybciej, niż się

spodziewaliśmy. Wielu z nas rozumie, co się do nich mówi – odpowiadać

jest o wiele trudniej. Tej właśnie sztuki się dzięki nam nauczysz.



• Niemal w każdym zdaniu używamy

czasownika. Ich znajomosć jest więc

wręcz niezbędna podczas budowania

zdań.

• Rozopoczynamy od 50 najważnieszych

czasowników i ich odmian. Spróbujmy

zapamiętac odmianę dla pierwszych 3

osób. Zapoznajmy sie z krótkim

zdaniem, w których taki czasownik

występuje. Łatwiej będzie nam go

wtedy zapamiętać.



• Niezwykle istotne są również

ćwiczenia.

• Sami wybieramy odpowiedź i

sprawdzamy znajomość poznanych

odmiam.

• Co naważniejsze, mechanizmy

budowy zdań, pytań i zaprzeczeń

poznajemy używajac czasowników.



W sekcji „Tips en trucks” 

zapoznajsz się z wymową 

holenderską jak  również - z 

innowacyjną metodą nauki 

gramatyki holenderskiej. 

Pozwala to efektywnie 

poszerzać wiedzę i osiągać 

zadowalające efekty nauki.



Zapewniamy, że nasza oferta jest 

jedną z najbardziej 

konkurencyjnych na rynku. 

Nie czekaj dłużej i już dziś 

dołącz do grona zadowolonych 

użytkowników strony.

Rejestracja i rozpoczęcie kursu

http://www.poniderlandzku.nl/kurs-po-holendersku/
http://www.poniderlandzku.nl/kurs-po-holendersku/

