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Nie od dziś wiadomo, że Internet to kopalnia wiedzy na każdy temat. Warto też
wykorzystać jego zasoby w samodzielnej nauce języka angielskiego. Poniżej zebrałyśmy
najciekawsze strony, dzięki którym w przyjemny sposób i we własnym tempie możecie
rozwijać swoje umiejętności. Wypróbujcie też nasze ulubione aplikacje mobilne na tablety
i smartphony 

#1 Anglophenia
Dwie sympatyczne Brytyjki wyjaśniają, w przystępny sposób i z dużą dawką humoru,
tajniki wyspiarskiej kultury. Dowiesz się od nich m.in. jak przyrządzić tradycyjny Full
English breakfast i dlaczego Anglicy tak kochają herbatę ;-)

https://www.youtube.com/user/AnglopheniaTV/videos

#2 EngVid
Kopalnia filmików, dzięki którym nauka gramatyki, słownictwa i wymowy stanie się
łatwiejsza.
https://www.youtube.com/user/engvidenglish/videos

#3 Po Cudzemu
Pełna energii, zakręcona Arlena Witt pokaże Wam, jak NIE mówić po angielsku i jak
unikać najczęściej popełnianych przez Polaków błędów.

https://www.youtube.com/user/jezykalnia/videos

#4 Voice of America
Znajdziesz tu np. wiadomości ze świata, czytane po angielsku, ale w zwolnionym
tempie i z napisami.
https://www.youtube.com/user/VOALearningEnglish/videos

#5 BBC Learning English
Codziennie aktualizowany kanał ułatwiający naukę angielskiej gramatyki, słownictwa
i wymowy. Ćwiczenie słuchania ze zrozumieniem z wykorzystaniem wiadomości BBC to
dodatkowa zaleta.

https://www.youtube.com/user/bbclearningenglish/videos

#6 Learn English with Papa Teach Me
Wszystko, co potrzebne do nauki języka angielskiego w jednym miejscu, okraszone
sporą dawką brytyjskiego humoru ;-)

https://www.youtube.com/user/papateachme/videos

#7 Study English Online
Lekcje angielskiego z sympatyczną lektorką, bez wychodzenia z domu i całkowicie za
darmo.
https://www.youtube.com/user/StudyEnglishOnline00/videos

#1 Memrise

Aplikacja do nauki słownictwa na tablecie i smartfonie (Android i iOS). Dzięki
inteligentnemu systemowi łączenia informacji, a także systematycznym testom i powtórkom
odpowiednio rozmieszczonym w czasie, jest bardzo skuteczna.

#2 Quizlet
Nauka słownictwa za pomocą fiszek i quizów.

#3 Duolingo
Ucz się języka angielskiego przez zaledwie 5 minut dziennie podczas lekcji
przypominających grę komputerową.

#4 SpeakingPal

Interaktywna symulacja rozmowy.

#5 LearnEnglish Grammar (UK Edition)
Aplikacja ułatwiająca naukę gramatyki na 4 poziomach
zaawansowania językowego.

#6 Johnny Grammar's Word Challenge
Gra pozwalająca sprawdzać słownictwo, pisownię i gramatykę
na 3 poziomach trudności.

Angielski z piosenkami

Jeśli jesteś fanem muzyki, ta strona jest dla ciebie. Możesz tu jednocześnie ćwiczyć
słownictwo i śpiewać hity wybranych artystów.

https://lyricstraining.com/

Czytanie ze zrozumieniem

Jeśli Twoim celem jest doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
wypróbuj te strony:
Tu poćwiczysz umiejętność rozumienia tekstu czytanego na podstawie krótkich
tekstów i pytań kontrolnych.
https://readtheory.org/
Tu z kolei znajdziesz mnóstwo tekstów podzielonych na kategorie. rozwiązać Po
przeczytaniu krótkiego artykułu możesz rozwiązać interaktywny quiz sprawdzający jego
zrozumienie.
http://dreamreader.net/

Mnemotechniki

Mnemotechniki

znacznie

ułatwiają

zapamiętywanie

słownictwa.

Poniżej

zamieszczamy linki do stron internetowych, które wyjaśniają najbardziej skuteczne spośród
nich:

http://www.zafascynowanazyciem.pl/mnemotechniki-w-nauce-jezyka-angielskiego/
http://www.mnemotechnika.com/rodzaje_mnemotechnik.html
http://si-je-marija.blogspot.com/2012/12/daj-mi-to-apple-czyli-jak-wykorzystac.html
http://www.pearson.pl/angielski/konferencje-szkolenia/filmy-szkoleniowe385/mnemotechniki-jako-wsparcie-w-nauce-jezykow-obcych-3422.html

