NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z ZASOBAMI INTERNETU - sugestie
Są to sugestie dla uczących się języka angielskiego, ale mogą także być wykorzystane jak
materiały dodatkowe dla ucznió w.
Pierwsze, co polecam to: https://www.lingualand.pl/blog/piec-dobrych-aktualnychdarmowych-stron-nauki-angielskiego/
Na tej stronie są podlinkowane inne źró dła z któ rych można korzystać.
Godne polecenia są też kursy eTutor, gdzie można indywidualnie dobrać sobie poziom
nauki: https://www.etutor.pl
Kursy są dobre, ale wydaje mi się, że ten czas najlepiej wykorzystać rozwijając
umiejętność rozumienie ze słuchu, czyli ćwicząc słuchanie autentycznych materiałó w,
najlepiej filmó w. Jest to jednak bardzo trudne zadanie, ponieważ dialogi w filmach
bywają bardzo szybkie i szczegó lnie na początkowym, czy średnim etapie nauczania,
takie ćwiczenie jest raczej zniechęcające. Można znaleźć w Internecie wiele
uproszczonych materiałó w do słuchania wyposażonych w dodatkowe ćwiczenia.
Niektó re już wspomniano w powyższym linku np. TED Talks, ale proszę sprawdzić też
inne propozycje:
Bajki są doskonałe do nauki, ponieważ zawierają prosty język i wiele powtó rzeń . Na
przykład Ś winka Peppa (Peppa Pig) https://www.youtube.com/watch?v=sY_19NYRvkI
Są też 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
Jeśli ktoś nie lubi tego typu filmó w, można spró bować 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 myślę, że może to być interesujące i pomocne w
nauce.

Podobnie:
Learn English With Movies | Will Smith - “The Pursuit of Happyness”
https://www.youtube.com/watch?v=pKoH9GkEKxQ
Można też wpisać na YT hasło Learn English With Songs
Można znaleźć ciekawe, interesujące dl ucznió w/kursantó w piosenki np. Bohemian
Rapsody - Queen
Na pewno znajdziecie Pań stwo wiele możliwości
A teraz - Jak się uczyć?
• Każda minuta spędzona na słuchaniu w języku angielskim ma znaczenie. Na początek
włączamy angielskie napisy, jeśli nie są zawarte w filmie.
• Jeśli chcemy nauczyć się rozumieć język obcy - słuchajmy jak najwięcej.
• Bardzo ważna jest systematyczność.
• Kiedy już wybierzemy jakiś materiał, słuchajmy go wielokrotnie i uczmy się całych
sekwencji na pamięć. Powtarzajmy za aktorami naśladując wymowę, intonację,
akcent.
Chodzi o automatyzację poznanych zwrotó w, słó wek w kontekście. Ćwiczymy
dotąd, aż będą „ładnie” brzmiały po angielsku.
Jeśli ćwiczymy np. słowo, stwó rzmy z nim frazę, a potem całe zdanie np. exaggerate
(Don’t exaggerate, You exaggerate, mum), exaggerated (She exaggerated with her
make-up) itp. Ćwiczymy na głos. Można się nagrać i poró wnać.
• Potem twó rzmy dialogi z poznanymi zwrotami.
• Na koniec, nie wcześniej !!!, spró bujmy spisać podobne dialogi i potem głośno je
odczytywać (obydwie role)..
Owocnej nauki : -)
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