
NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z ZASOBAMI INTERNETU - sugestie

Są to sugestie dla uczących się języka angielskiego, ale mogą takz�e byc� wykorzystane jak 

materiały dodatkowe dla ucznio� w. 

Pierwsze, co polecam to:  https://www.lingualand.pl/blog/piec-dobrych-aktualnych-

darmowych-stron-nauki-angielskiego/ 

Na tej stronie są podlinkowane inne z�ro� dła z kto� rych moz�na korzystac�. 

 Godne polecenia są tez�  kursy eTutor, gdzie moz�na indywidualnie dobrac� sobie poziom 

nauki:   https://www.etutor.pl 

Kursy są dobre, ale wydaje mi się, z�e ten czas najlepiej wykorzystac� rozwijając 

umiejętnos�c� rozumienie ze słuchu, czyli c�wicząc słuchanie autentycznych materiało� w, 

najlepiej filmo� w. Jest to jednak bardzo trudne zadanie, poniewaz�  dialogi w filmach 

bywają bardzo szybkie i szczego� lnie na początkowym, czy s�rednim etapie nauczania, 

takie c�wiczenie jest raczej zniechęcające. Moz�na znalez�c� w Internecie wiele 

uproszczonych materiało� w do słuchania wyposaz�onych w dodatkowe c�wiczenia. 

Niekto� re juz�  wspomniano w powyz�szym linku np. TED Talks, ale proszę sprawdzic� tez�  

inne propozycje:

Bajki są doskonałe do nauki, poniewaz�  zawierają prosty język i wiele powto� rzen� . Na 

przykład S.winka Peppa (Peppa Pig) https://www.youtube.com/watch?v=sY_19NYRvkI 

Są tez�  inne filmy. Polecam seriale przeznaczone do nauki języka angielskiego np British 

English  - Extra English https://www.youtube.com/watch?v=k89GF-i_Eyg

lub American English:  Family Album USA https://www.youtube.com/watch?

v=Ao7EnOdH7YA

 

Jes� li ktos�  nie lubi tego typu filmo� w, moz�na spro� bowac� innych wersji na YT np.: 

Learn English with Movies - Notting Hill #2 – It soaks. 

 https://www.youtube.com/watch?v=dqJim7UM3GI

Niekoniecznie ten akurat odcinek, ale mys�lę, z�e moz�e to byc� interesujące i pomocne w 

nauce. 
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Podobnie: 

Learn English With Movies | Will Smith - “The Pursuit of Happyness”

 https://www.youtube.com/watch?v=pKoH9GkEKxQ 

Moz�na tez�  wpisac� na YT hasło Learn English With Songs 

Moz�na znalez�c� ciekawe, interesujące dl ucznio� w/kursanto� w piosenki np. Bohemian 

Rapsody - Queen

Na pewno znajdziecie Pan� stwo wiele moz� liwos�ci

A teraz - Jak się uczyc�?

• Kaz�da minuta spędzona na słuchaniu w języku angielskim ma znaczenie. Na początek 

włączamy angielskie napisy, jes� li nie są zawarte w filmie.

• Jes� li chcemy nauczyc� się rozumiec� język obcy - słuchajmy jak najwięcej.

• Bardzo waz�na jest systematycznos�c�.

• Kiedy juz�  wybierzemy jakis�  materiał, słuchajmy go wielokrotnie i uczmy się całych 

sekwencji na pamięc�. Powtarzajmy za aktorami nas�ladując wymowę, intonację, 

akcent.

Chodzi o automatyzację poznanych zwroto� w, sło� wek w konteks�cie. C.wiczymy 

dotąd, az�  będą „ładnie” brzmiały po angielsku. 

Jes� li c�wiczymy np. słowo, stwo� rzmy z nim frazę, a potem całe zdanie np. exaggerate 

(Don’t exaggerate, You exaggerate, mum), exaggerated (She exaggerated with her 

make-up) itp. C.wiczymy na głos. Moz�na się nagrac� i poro� wnac�.

• Potem two� rzmy dialogi z poznanymi zwrotami.

• Na koniec, nie wczes�niej !!!, spro� bujmy spisac� podobne dialogi i potem głos�no je 

odczytywac� (obydwie role).. 

Owocnej nauki : -)

Joanna Drąz�ek
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