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Hướng dẫn khai thác một số loại tài nguyên để học tiếng Anh từ English with
Jennifer
Theo http://www.englishwithjennifer.com/study_tip_2.php

Có vô khối tài liệu để học tiếng Anh mà không biết cách khai thác hiệu quả thì cũng không gặt hái
được mấy. Cô Jennifer của kênh English with Jennifer nổi tiếng đã gợi ý cho học sinh cách khai thác
một số loại tài nguyên thường gặp.
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Gợi ý A:
Xem một lần không có caption (phụ đề tiếng Anh).
Xem lại lần nữa có caption
Xem lại lần nữa không có caption. Tự kiểm tra xem bạn có hiểu nhiều hơn không?
Gợi ý B:
Xem một lần không có caption (phụ đề tiếng Anh).
Chọn một đoạn yêu thích và viết ra những từ bạn nghe được.
Xem lại cảnh đó có caption. So sánh phần bạn viết với những lời bạn đọc thấy trên màn
hình, sửa lại lời thoại của bạn.
Đọc lời thoại bạn đã viết.
Xem lại cảnh đó và nói theo diễn viên.
Lặp lại các bước 1-5 với những cảnh khác trong phim.
Xem lại toàn bộ bộ phim mà không có caption. Giờ bạn đã hiểu thêm nhiều chưa?
Lời bài hát - Song Lyrics
Nghe một bài hát tiếng Anh.
Viết ra những từ bạn nghe được.
Google lời bài hát tiếng Anh (từ khóa thường là tên bài hát + lyric). So sánh bản lời bạn chép
với bản lời tìm được. Sửa lại bản của bạn.
Xem lại lời bài hát và gạch chân các từ mới.
Nghe lại bài hát và hát theo. Đọc theo cũng được.
Nếu được, hãy ghi âm và nghe lại chính bạn hát. Xem bạn có cải thiện phát âm của mình
được không? Chậm rãi và cẩn thận, hãy luyện tập thêm với những cụm khó nhất. Rồi lặp lại bước 5.
Học thuộc lời để có thể tự hát mà không cần nhìn lời bát hát nữa.
Ôn lại các từ vựng ở bước 4. Xem liệu bạn có thể sử dụng những từ ngữ mới theo cách riêng
của bạn không.
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Các bài báo - Online/ Offline News Articles
Chọn một tạp chí hay website có những chủ đề bạn thực sự yêu thích, biến việc đọc nó thành một
trong các hoạt động học tập thường xuyên của bạn. Bạn có thể đọc mỗi tuần ít nhất một bài chứ?
Nếu được bạn cứ đọc nhiều hơn, những hãy đặt mục tiêu tối thiểu mỗi tuần một bài.
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Đọc thầm bài báo một lần để hiểu tổng quát.
Đọc lại lần nữa, sử dụng từ điển và ghi lại các từ mới vào vở. Viết ra các từ/ngữ kèm theo
định nghĩa và ví dụ đã gặp trong bài báo. Sử dụng một từ điển online để tra cách phát âm.
3.
Đọc bài báo thành tiếng. Nếu bạn đang dùng một website, hãy tìm xem có bản audio của bài
báo để bạn nghe trước hay không nhé.
4.
Sử dụng một số từ vựng mới học đọc, cố gắng tóm tắt lại bài báo. Bạn có thể làm việc này
bằng cách viết. Bạn cũng có thể tự nói lời tóm tắt của mình.

