
 

                                                     TOP 7 Internet  Links  

For English Teachers 

            Materiały do nauczania języka angielskiego on-line 

 

 

 

 

➢ https://read.bookcreator.com/6Xkz7tFaBkX9pcSfEimzrybr8vp1/bPOoOndPTtaOsd_0

b963-A?fbclid=-okKc2JuJBuf3byW07KU3ytGKhTzJdlZ3boVZZZ6uEoQKsCYnzs 

 

Dzięki tej aplikacji można tworzyć ciekawe interaktywne książeczki z ćwiczeniami i 

krzyżówkami, zadaniami według uznania. 

 

 

 

 

 

➢ https://en.islcollective.com/  

 

Bardzo fajna strona, mnóstwo fajnych kart pracy z gramatyki i słownictwa ale również                                                            

bardzo, bardzo fajne i ciekawe ćwiczenia interaktywne w formie filmów, scenek, bajek 

z dokładnym opisem zadania i materiałem dodatkowym do wydrukowania. Również 

dostępne lekcje video. 

 

 

 

 

 

➢ https://www.youtube.com/channel/UClrTaxNIXblGc5RNXnP0_4Q  

 

RockYourEnglish-173 tys. subskrypcji. Kanał o gramatyce angielskiej.” Słabo, nie? 

Syf, dno, sodoma i gomora? Nawet na jutjubie szkoła? No właśnie nie. Tu jest dużo 

ciekawiej niż myślisz”- pisze autor, który tutaj omawia różne gramatyczne 

zagadnienia np. present perfect czy 3 okres warunkowy. Myślę, że do fajnego 

wykorzystania szczególnie na ten okres. 

 

 

 

 

 

➢ https://www.youtube.com/channel/UCIj6yjWVKPKO5zNLBjQ8Beg  

 

Kanał na youtube PO CUDZEMU prowadzony przez Arlenę Witt na którym radzi 

jakie książki czytać po angielsku, wyjaśnia gramatyczne dylematy jak np.: stay home 

czy stay at home?, wykorzystuje do tego urywki filmu, serialu czy piosenki. Co tydzień 

prezentuje coś nowego. Kanał bardziej przydatny do doskonalenia własnego 

warsztatu pracy lub dla uczniów bardziej zaawansowanych. 

 

https://read.bookcreator.com/6Xkz7tFaBkX9pcSfEimzrybr8vp1/bPOoOndPTtaOsd_0b963-A?fbclid=IwAR3pLAvO-okKc2JuJBuf3byW07KU3ytGKhTzJdlZ3boVZZZ6uEoQKsCYnzs
https://read.bookcreator.com/6Xkz7tFaBkX9pcSfEimzrybr8vp1/bPOoOndPTtaOsd_0b963-A?fbclid=IwAR3pLAvO-okKc2JuJBuf3byW07KU3ytGKhTzJdlZ3boVZZZ6uEoQKsCYnzs
https://en.islcollective.com/
https://www.youtube.com/channel/UClrTaxNIXblGc5RNXnP0_4Q
https://www.youtube.com/channel/UCIj6yjWVKPKO5zNLBjQ8Beg


 

➢ https://engly.pl/  

 

Super pomocne ćwiczenia interaktywne leksykalne, gramatyczne, zadania 

egzaminacyjne, bank materiałów. Możemy też tutaj znaleźć materiały do druku         

np: Conversation cards- zawiera 105 kart konwersacyjnych, które pomogą 

przećwiczyć tworzenie pytań w formie ustnej w 8 czasach gramatycznych( trzeba 

zapłacić 10zł). Każda karta zawiera inny czasownik (czasowniki nie powtarzają się!). 

Pomoże to wzbogacić słownictwo i przećwiczyć formy gramatyczne ponad 105 

czasowników! Materiał zawiera klucz odpowiedzi (listę wszystkich pytań) z podziałem 

na konstrukcje gramatyczne. Poziom A2/B1. 

 

 

➢ https://learningapps.org/index.php?category=3&s= 

 

Rewelacyjna strona, na której znajduje się mnóstwo interaktywnych już gotowych 

ćwiczeń gramatycznych czy leksykalnych na każdy poziom nauczania. Ćwiczenia  są 

bardzo zróżnicowane począwszy od uzupełniana luk poprzez milionerów, pasujące 

pary, grupowanie, wisielec czy krzyżówka. Fajną opcją jest również to, że możemy 

tutaj stworzyć również własne ćwiczenie interaktywne. 

 

➢ https://www.makebeliefscomix.com/ 

 

Super świetna strona do tworzenia komiksów przez uczniów. Bardzo fajne narzędzie 

do zabawy ale również rozwijania w uczniach kreatywności i pomysłowości. Do 

stworzenia komiksu uczniowie muszą również pamiętać o wpisaniu tekstu w języku 

angielskim, czyli ćwiczenie tworzenia dialogu ale w inny ciekawy sposób. 
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