
SELF STUDY,  
czyli jak samodzielnie uczyć się 

języka 



 

  PRZYJEMNE 

    I SKUTECZNE   

 SPOSOBY  



    

 
SŁUCHANIE I 
ŚPIEWANIE PIOSENEK, 
NAUKA WIERSZYKÓW 
W JĘZYKU ANGIELSKIM 

NAUKA 
SŁOWNICWA, FRAZ 
ORAZ WYMOWY 



OGLĄDANIE BAJEK I FILMÓW  

W WERSJI ORYGINALNEJ 

NAUKA SŁOWNICTWA, 
WYMOWY, INTONACJI; 
DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI 
SŁUCHANIA ZE ZROZUMIENIEM 



CZYTANIE KSIĄŻEK/”READERSÓW 

 W JĘZYKU ANGIELSKIM 

NAUKA SŁOWNICTWA, 
STRUKTUR, FRAZ ORAZ PISOWNI; 
DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI 
CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM 



FISZKI 















Naklejki 



Mind map (mapa myślowa) 



      EDUKACYJNE          

    STRONY 

INTERNETOWE   

DO SAMODZIELNEJ    

NAUKI JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO 



LIVELY ENGLISH BOOK FOR 
CHILDREN 

Strona internetowa stworzona przez nauczycieli 
naszej szkoły we współpracy ze szkołami 
partnerskimi z Czech, Słowacji, Włoch, 
Rumunii i Turcji. 

• http://www.pozaskolu.sk/static/lively-english/ 

 

   Co można tu znaleźć? 

http://www.pozaskolu.sk/static/lively-english/
http://www.pozaskolu.sk/static/lively-english/
http://www.pozaskolu.sk/static/lively-english/


Filmiki z użyciem przydatnych 
zwrotów 

 



Słownictwo zebrane tematycznie 

 



Poza tym: 

 

• interaktywne gry leksykalne, 

• krzyżówki, 

• zagadki, 

• wykreślanki 



BRITISH COUNCIL 

• www.learnenglishkids.britishcouncil.org 

Co można tu znaleźć? 
• Kreskówki i filmiki z kartami pracy oraz 

odpowiedziami do nich. 

• Interaktywne zabawy leksykalne. 

• Interaktywne ćwiczenia gramatyczne. 

• Gotowe gry do wydrukowania. 

• Kolorowanki itp. z zadaniami do wykonania. 

 

http://www.learnenglishkids.britishcouncil.org/


 



 



 
WYDAWNICTWO OXFORD 

• www.elt.oup.com/parents/resources/oxfordpare
nts (pomysły i wskazówki dla rodziców) 

• www.elt.oup.com/student/newsparksfunzone 
(klasy I-III) 

• www.elt.oup.com/teamup  (klasy IV-VI) 

 

http://www.elt.oup.com/parents/resources/oxfordparents
http://www.elt.oup.com/parents/resources/oxfordparents
http://www.elt.oup.com/parents/resources/oxfordparents
http://www.elt.oup.com/parents/resources/oxfordparents
http://www.elt.oup.com/parents/resources/oxfordparents
http://www.elt.oup.com/parents/resources/oxfordparents
http://www.elt.oup.com/student/newsparksfunzone
http://www.elt.oup.com/teamup
http://www.elt.oup.com/teamup
http://www.elt.oup.com/teamup


 



Dla klas I-III 

 



Wybieramy odpowiedni poziom 

 



Do każdego rozdziału z podręcznika 
można znaleźć: 

• Gry leksykalne: 

- Maze (labirynt), 

- Pairs (szukanie par), 

- Image matching (dopasowywanie obrazka). 

•  Songs and Chants (piosenki i rymowanki). 

• Picture Dictionary (słownik obrazkowy z 
wymową). 

 

 



Dla klas IV-VI 

 

 

 

 

 

 

• Interaktywne ćwiczenia gramatyczne. 

• Ćwiczenia leksykalne i gry interaktywne. 



Matematyczna wyspa 

www.matematycznawyspa.pl 

 

http://www.matematycznawyspa.pl/


 Następnie wybieramy etap edukacyjny; 
przedmiot (język angielski), zaznaczamy 
pomoc multimedialną i testy multimedialne. 

   Co można tu znaleźć? 
- interaktywne ćwiczenia leksykalne i 

gramatyczne, 

- piosenki i rymowanki 

 



 



Dla młodszych 

 



Co można tu znaleźć? 

 

• Piosenki tematyczne, np. zwierzęta. 

• Kreskówki . 

• Kolorowanki. 

• Karty obrazkowe. 

• Gry do wydrukowania. 

 



Dla młodszych 

  

    Ponad 50 darmowych piosenek 

      i rymowanek w formacie MP3 

                  wraz z tekstem 



Piosenki tematyczne 

 



Dla młodszych i starszych 

 



Co można tu znaleźć? 

 

• Interaktywne ćwiczenia leksykalne, np. 
łączenie w pary, uzupełnianie luk, 
dopasowywanie. 

• Interaktywne ćwiczenia gramatyczne. 



Zakodowane adresy stron 
internetowych   

 



             

          Opracowała: Małgorzata Kowalska 

    W prezentacji wykorzystano zasoby internetu,  fiszki i naklejki 
firmy FISZKI ® oraz karty obrazkowe „Angielski w zagadkach” 
KAPITAN NAUKA  


