
BLOGI DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

TEACHERS FOR TEACHERS 

 

ANG SCHOOL – ANGIELSKI W GRACH I QUIZACH - http://angschool.weebly.com/ 

FB https://www.facebook.com/anggschool/posts/273868053076918:0?hc_location=ufi – piękne i kolorowe 

pomysły na gry i zabawy dla młodszych uczniów 

 

AUTHENTIC TEACHING http://authentic-teaching.com/ 

FB https://www.facebook.com/AuthenticTeachingBlog/ - gotowe materiały, scenariusze lekcji angielskiego                                    

i niemieckiego na bazie materiałów autentycznych, głównie dorośli i starsza młodzież 

 

BEATA TOPOLSKA http://blog.beatatopolska.pl/ 

FB https://www.facebook.com/trenerjezykaangielskiego/ - o tym jak być lektorem freelancerem, gotowe 

scenariusze lekcji dla dorosłych 

 

BIG BEN ENGLISH http://bigbenenglish.pl/ 

FB https://www.facebook.com/Bigbenenglishpl-1772574902979442/ - tutaj znajdziecie pomysły dla różnych 

grupa wiekowych, pomysły dotyczą różnych zagadnień 

 

EASY TEACHING IDEAS http://easyteachingideas.blogspot.com/ 

autorka pokazuje, że czasami proste zadania i gry to najlepsze rozwiązanie na wzbudzenie zainteresowania 

uczniów 

 

EDYTA PIKULSKA http://edytapikulska.weebly.com/blog 

FB https://www.facebook.com/edytapikulskateacher/ - dużo kreatywnych pomysłów do pracy z dziećmi 

 

ENGLISH FREAK  

FB https://www.facebook.com/English-Freak-965170160198023/ - materiały dydaktyczne na ciekawe  

i kreatywne lekcje, dużo lekcji tematycznych, głównie dla dzieci  

 

ENGLISHLAND – to magazyn online z gotowymi materiałami do pobrania, a stworzyły go dwie super 

dziewczyny 

http://english-with-ann.blogspot.com/p/englishland.html 

http://english-tea-time.com/englishland/ 
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ENGLISH-NOOK http://english-nook.blogspot.com/ 

FB https://www.facebook.com/EnglishNook/ - materiały dla różnych grup wiekowych i poziomów 

zaawansowania 

 

ENGLISH ON THE WAY http://angielskipodrodze.pl/ 

FB https://www.facebook.com/angielskipodrodze/ - dużo różnych materiałów do wykorzystania na lekcjach, 

CLIL, realioznawstwo, ćwiczenia interaktywne 

 

ENGLISH WORKSHOP http://www.joz.com.pl/ 

FB https://www.facebook.com/angielskizawodowy/ - dobre miejsce dla tych, którzy uczą angielskiego 

zawodowego 

 

ENJOY ENGLISH http://en-joyenglish.weebly.com/ 

FB https://www.facebook.com/enjoyingteaching - o tym jak się bawić i czerpać radość ucząc angielskiego i 

o tym jak poprzez angielski uczyć o ważnych sprawach 

 

EWA OSTAREK https://szuflada-jezykowa.pl/ 

FB https://www.facebook.com/EwaOstarekTrenerJezykaAngielskiego/ - znajdziecie tutaj artykuły i 

wskazówki do pracy lektora oraz ciekawy cykl - wywiady z innymi autorami blogów językowych 

 

EWA SZYMKOWIAK http://ewaszymkowiak.lerni.us/ - inspiracje dla pracujących z dziećmi 

 

EXPRESSIS VERBIS – SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI  

FB https://www.facebook.com/EV.Szkolenia/ - można tu znaleźć gotowe scenariusze lekcji na różnych 

poziomach 

  

EXTROVERTIC4KIDS http://extrovertic4kids.blogspot.com/ 

FB https://www.facebook.com/Extrovertic4kids-476527869183602/ - materiały i pomysły na lekcje z 

dziećmi 

 

FIRST IDEA KIT http://firstideakit.blogspot.com/ 

FB https://www.facebook.com/firstideakit/ - karty pracy I gry dla różnych grup wiekowych 
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FUNGLISH http://waytomasterenglish.blogspot.com/ 

FB www.facebook.com/waytomasterenglish - gry językowe głównie dla dzieci lub na niższe poziomy, z części 

materiałów mogą skorzystać też nauczyciele innych języków obcych 

 

FUNTASTYCZNY ANGIELSKI http://funtastyczny.blogspot.com/ 

FB https://www.facebook.com/funtastycznyangielski/ - materiały na kreatywne, ciekawe i motywujące 

lekcje 

 

GET ENGLSPIRED https://engspired.wordpress.com/ 

FB https://www.facebook.com/get.engspired/ - podpowiedzi metodyczne i wskazówki dla nauczycieli języka 

biznesowego 

 

FB GRY JĘZYKOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY https://www.facebook.com/Gry-j%C4%99zykowe-dla-dzieci-i-

m%C5%82odzie%C5%BCy-Word-Games-in-EnglishPolish-1011485972312499/ - na tym fanpage’u 

znajdziecie dużo pomysłów i gotowych do wydrukowania pomysłów na angażujące gry językowe 

 

HANGIELSKI http://hangielski.blogspot.com/ 

FB https://www.facebook.com/hangielski/ - materiały dla nauczycieli pracujących z maluchami 

 

HEAD FULL OF IDEAS http://www.fullofideas.pl/ 

FB https://www.facebook.com/HFoI.angielski.dla.dzieci/ - mnóstwo autorskich materiałów do pracy z 

dziećmi 

 

HUMMING BIRD ELS http://hummingbirdels.blogspot.com/ 

FB https://www.facebook.com/hummingbirdels/ - pomysły na lekcje angielskiego z dziećmi 

 

ICEBREAKER. PODPORA LEKTORA https://www.facebook.com/icebreakerpodporalektora/ 

FB https://www.facebook.com/icebreakerpodporalektora/ - dużo gotowych materiałów na różnych 

poziomach zaawansowania 

 

IGRASZKI JĘZYKOWE http://www.igraszki-jezykowe.pl/ 

FB https://www.facebook.com/igraszkijezykowe/ - gry, gry, i jeszcze raz gry i o tym, jak je efektywnie 

stosować na lekcjach 
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JUSTYNA MAK – UCZYMY Z POMYSŁEM http://justynamak.weebly.com/blogpomys322y-na-lekcje 

FB https://www.facebook.com/uczymyzpomyslem/ - tu znajdziecie dużo gotowych, praktycznych i 

wypróbowanych pomysłów na zajęcia językowe głównie z młodzieżą 

 

KAROLINA KĘPSKA – TRENER NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH http://karolinakepska.weebly.com/blog 

FB https://www.facebook.com/KarolinaKepskaTrainer/ - autorka szkoli i doradza, na jej blogu znajdziecie 

artykuły metodyczne, które mogą pomóc w planowaniu lekcji i lepszym zrozumieniu naszych uczniów 

 

LERNI FOR TEACHERS http://teachers.lerni.us/ - znajdziecie tu zarówno pomysły na lekcje, gotowe materiały 

jak i artykuły metodyczne 

 

LESSON PLANS DIGGER https://www.lessonplansdigger.com/ 

FB https://www.facebook.com/lessonplansdigger?fref=ts – dużo gotowych scenariuszy na różne poziomy 

zaawansowania, szczególnie dla uczących online 

 

LITTLE ENGLISH PLAYGROUND http://little-english-playground.blogspot.com/ 

FB https://www.facebook.com/LittleEnglishPlayground/ - materiały dla przedszkolaków i uczniów 

podstawówki 

 

LONDONOPOLY http://londonopoly.blogspot.com/ 

FB https://www.facebook.com/Londonopoly-1516777245289619/ - mnóstwo różnych pomysłów i gier, 

szczególnie dużo materiałów dla dzieci 

 

LUKRECJE. PRZEPISY NA KREATYWNE LEKCJE  

https://kreatywnelekcje.wordpress.com/author/anialukrecja/ 

FB https://www.facebook.com/lukrecjekreatywnelekcje/ - zestaw kreatywnych pomysłów dla różnych 

poziomów i różnych grup wiekowych 

 

MADE BY KATE https://kasiadzielisie.blogspot.com/ 

FB https://www.facebook.com/kasiadzielisie/ - różnego typu pomysły na lekcje angielskiego, dużo 

materiałów dla dzieci 
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MAŁE POMYSŁY DUŻE INSPIRACJE http://www.male-duze.pl/ 

FB https://www.facebook.com/malepomyslyduzeinspiracje/ - znajdziecie tu nie tylko pomysły na lekcje 

angielskiego ale także inspiracje plastyczne, np. na dekoracje 

 

MAMBIATKA http://www.mambiatka.com/ 

FB https://www.facebook.com/mambiatka/ - jeśli uczysz dzieci, szukasz pięknych i ciekawych materiałów 

dla swoich uczniów, to jest miejsce dla Ciebie 

 

MILENA JASTRZĘBSKA http://www.milenajastrzebska.pl/blog - autorka jest specjalistką od improwizacji i 

dzieli się swoją wiedzą, jak improwizować na lekcjach 

 

NEUROTEACHING. KREATYWNE NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH http://neuroteaching.blogspot.com/ 

FB https://www.facebook.com/kreatywnenauczaniejezykowobcych/ - jak pisze autorka pomysły na „zajęcia, 

które uatrakcyjnią Twoją przygodę z nauczaniem” 

 

PEEK-A-BOO ENGLISH https://peekabooenglish.wordpress.com/ 

FB https://www.facebook.com/Peek-a-boo-English-422654811237483/ - karty pracy, gry i inne materiały 

edukacyjne do pracy z dziećmi 

 

POMYSŁY PRZY TABLICY https://pomyslyprzytablicy.wordpress.com/ 

FB https://www.facebook.com/pomyslyprzytablicy/ - dużo pomysłów, kart pracy i gier na lekcje angielskiego                                 

i niemieckiego 

 

TEACHING IS FUN http://smallthingswithgreatheart.blogspot.com/ - ten blog dopiero zaczyna, jego autorka 

będzie prezentować pomysły na lekcje angielskiego I hiszpańskiego dla tych trochę młodszych uczniów 

 

UCZĘ FREELANCE https://uczefreelance.wordpress.com/ 

Fb https://www.facebook.com/niezbedniklektora/?ref=py_c – jak to jest uczyć angielskiego freelance oraz 

gotowe materiały na lekcje z dorosłymi 

 

YOUR FUTURE WITH AGATA 

FB https://www.facebook.com/yourfuturewithagata/ - autorka dzieli się pomysłami, które sprawdzają się na 

jej lekcjach z dziećmi 

 

EN-JOYENGLISH.WEEBLY.COM 
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