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Rzeczy warte zrobienia podczas pandemii koronawirusa nie tylko z perspektywy 

nauczyciela języka obcego  

Wybuch pandemii sprawił, że wyjście z domu jest zagrożeniem dla zdrowia naszego i innych 

zmuszając nas do pozostania we własnych czterech ścianach. Ta trudna sytuacja może stać się 

okazją do odkrywania nowych talentów, zdobywania wiedzy czy wzmacniania więzi 

rodzinnych. Internet może okazać się bardzo pomocny przy zabijaniu nudy. Poniżej kilka 

pomysłów: 

1.     Podziwiaj świat zwierząt i roślin. 

Strona www.kids.nationalgeographic.com udostępnia profesjonalne zdjęcia oraz 

ciekawe artykuły na temat fauny i flory naszej planety. 

2.     Odwiedź znane światowe parki narodowe on-line. 
Na stronie internetowej www.artsandculture.withgoogle.com można zobaczyć 

najpiękniejsze zakątki naszej planety. W czasie, kiedy podróżowanie nie jest możliwe 

profesjonalnie zrobione ujęcia tych cudnych zakątków pozwalają przenieść się 

mentalnie w zupełnie inne rejony świata. Inspirujące nie tylko dla miłośników natury. 
3.     Zobacz operę w Metropolitan Opera on-line. 

Od czasu wybuchu pandemii nowojorska opera udostępnia nagrania swoich oper on-

line. Na stronie www.metopera.org można codziennie obejrzeć i usłyszeć inną operę. 

Ilu z nas było kiedyś w operze? Od dziś możesz być co wieczór! Zobaczysz 

największe opery światowe w doskonałej obsadzie. 

4.     Obejrzyj film obcojęzyczny. 
Na 

stronie https://www.youtube.com/playlist?list=PLNq2eaZvd5PsY9bF9QTeJ30IRscW

VT_4c udostępniono 100 znanych filmów w wersji hiszpańskojęzycznej. Doskonała 

rozrywka i nauka hiszpańskiego w jednym! 
5.     Odwiedź Londyn... wirtualnie! 

Zawsze chciałeś pojechać do Londynu, ale nigdy nie było czasu, a teraz nie wolno? 

Wejdź na www.360.visitlondon.com, aby obejrzeć tę europejską stolicę z lotu ptaka 

oraz znaleźć najważniejsze informacje na jej temat, wszystko w języku angielskim, 

czyli doskonała okazja do szlifowania umiejętności językowych! 

6.     Idź do muzeum. 
Wiele muzeów na czas pandemii umożliwiło wirtualne podziwianie swoich 

eksponatów, np. 

       British Museum w Londynie www.britishmuseum.withgoogle.com 

       Muzeum TATE w Londynie www.tate.org.uk 

       National Gallery of Art w 

Waszyngtonie www.artsandculture.google.com/partner/national-gallery-of-art-

washington-dc?hl=en 

       Musée d'Orsay w Paryżu www.artsandculture.google.com/partner/musee-

dorsay-paris?hl=en 

       National Museum of Modern and Contemporary Art w 

Seulu www.artsandculture.google.com/partner/national-museum-of-modern-

and-contemporary-art-korea?hl=en 
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       Muzeum Pergamońskie w 

Berlinie www.artsandculture.google.com/entity/pergamon/m05tcm?hl=en 

       Muzeum Van Gogha w Amsterdamie 
www.artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum?hl=en 

7.     Popracuj nad swoimi umiejętnościami językowymi, darmowe aplikacje na telefon 

takie jak duolingo, busuu mogą okazać się niezwykle pomocne. Można również 

porozmawiać z rodzimymi użytkownikami języka obcego przy pomocy takich 

aplikacji jak Tandem lub Bottled! Mimo wszystko najlepszą aplikacją do języka 

angielskiego może okazać się aplikacja BBCLearningEnglish, gdzie można wysłuchać 

podcastów po angielsku, przećwiczyć słownictwo, poczytać artykuły, a wszystko 

ułożone w zgrabne, 2-6 minutowe lekcje. 
  

Angielskie powiedzenie mówi: When life gives you lemons make a lemonade!, co oznacza, że 

należy nawet trudne sytuacje życiowe wykorzystać do zrobienia czegoś pozytywnego i 

właśnie takiego podejścia sobie i Wam życzę. 

Anna Pałczyńska 

 

http://www.artsandculture.google.com/entity/pergamon/m05tcm?hl=en
http://www.artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum?hl=en

