
JAK WYKORZYSTAĆ INTERNET DO NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Jeśli trudno Ci oderwać swoje dziecko od komputera, uczyń swojego wroga 
sprzymierzeńcem. Internet to także ocean pomocy naukowych. Oto kilka wybranych stron, 
które mogą pomóc w nauce Twojemu dziecku jednocześnie zapewniając mu dobrą zabawę :

www.diki.pl
 
Bardzo ciekawy słownik angielsko-polski i tłumacz angielski online. Słownik angielskiego 
zawiera nagrania wymowy, przykładowe zdania i obrazki.

http://anglomaniacy.pl/pversion.htm

W serwisie Angielski dla dzieci - Anglomaniacy uczniowie rozpoczynający przygodę z 
angielskim znajdą wesołe gry i zabawy językowe, piosenki i testy do nauki online, a także 
materiały do wydrukowania (karty obrazkowe, krzyżówki, wykreślanki, quizy i gry 
planszowe).

http://www.learnenglish-online.com/

Strona w języku angielskim zawierająca wyjaśnienia i ćwiczenia z słuchania, pisania, 
czytania, słownictwa i gramatyki. Przeznaczona dla starszych dzieci, Szczególnie godna 
polecenia jest sekcja „listening” (słuchanie), gdzie znaleźć można wiele ciekawych piosenek 
wraz z tekstami i teledyskami.

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/

Niezwykle atrakcyjny portal do nauki języka angielskiego pod patronatem British Council. 
Podzielony jest na sekcje dla dzieci i nastolatków. Zawiera wiele ciekawych ćwiczeń, 
filmików, historyjek od których ciężko się oderwać. Portal posiada także własny kanał w 
serwisie youtube:   http://www.youtube.com/user/britishcouncillekids

http://www.yummy.pl/en/

„YUMMY to najpyszniejsza zabawa w sieci, dzięki której możecie poznać i poćwiczyć język 
polski, angielski, francuski i niemiecki. U nas znajdziecie całą masę gier edukacyjnych, bajki, 
narzędzie do tworzenia e-kartek, kolorowanki, wycinanki i kartki do wydruku, animowany 
alfabet i galerię Waszych prac, a wszystko to z rekomendacjami najznakomitszych 
organizacji szerzących nauczanie języków obcych oraz najważniejszych dla nas dzieci i ich 
rodziców:) YUMMY... po prostu baw się językami!”
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http://www.english-online.org.uk/

Portal do nauki dla każdego etapu zaawansowania. Dla dziecka wybierz zakładkę „young 
learners”. Zawiera ćwiczenia w formie interaktywnej podzielone tematycznie.

http://www.youtube.com/user/DreamEnglishKids?feature=watch

Kanał Dream English Kids Songs to kanał uczący słownictwa najmłodsze dzieci.

http://www.youtube.com/user/kidsonlineenglish

Korzystanie z kanału „Kids Online English” jest zabawnym i skutecznym sposobem uczenia 
się języka angielskiego online. Wykorzystuje on bajki, piosenki, śmieszne skecze itp.. Idealny 
do wieku 3 -10. Każda lekcja angielskiego wprowadza nowe słownictwo, gramatykę, dialogi. 

http://zosiaikevin.pl/gry-angielskie

 „Zosia i Kelvin” - angielski dla przedszkolaka to interaktywny kurs języka angielskiego, 
przygotowany z myślą o dzieciach pomiędzy trzecim a szóstym rokiem życia. Sprawi 
on, że dzięki niemu przedszkolaki mogą poznawać podstawy języka angielskiego, 
doskonale się przy tym bawiąc. Kurs angielskiego dla przedszkolaków zawiera 20 lekcji 
tematycznych, 20 testów i 40 lekcji bonusowych. Podczas korzystania z kursu dziecko 
wraz z rodzicem może słuchać języka w jego naturalnej formie, (lektorzy, których 
słyszy to osoby posługujące się językiem angielskim od urodzenia) i sprawdzać nowo 
nabytą wiedzę w czasie interaktywnych testów. 

http://ciufcia.pl/gry-przygody/gry-jezykowe

Dla najmłodszych - „Ciufcia.pl to pierwsza w Polsce maszyna, załadowana edukacyjnymi i 
innowacyjnymi grami dla dzieci w wieku 2 - 6 lat. W jej kotle wrze kaloryczne paliwo, w 
skład którego wchodzą idea, pomysł, pasja i humor! Nad tą doskonale wyselekcjonowaną 
mieszanką napędzającą, nieustannie pracuje zespół psychologów i pedagogów dziecięcych.”  
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