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ВИКОРИСТАННЯ ВИБРАНИХ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ
ДЛЯ ВИКЛАДАННЯ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ У

ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ



1.Форму�а��я �а���о�

�о�орі��я, ��с�ма,

ро�умі��я �а��са�о�о

�е�с�у, с�уха��я,

�рама����,

���ор�с�о�у��� І��ер�е�-

ресурс� рі��о�о с�у�е�я

с��а��ос�і.

Застосу�ання Інтернет-ресурсі� я� �асобу на�чання пол�с��ої

мо�и реалі�ує багато цілей і �а��ан� на�чал�ного процесу:

3.О��а�ом�е��я � �раї�о��а���м�

�о�я��ям�, �о міс�я�� мо����

е���е�, 

особ���ос�і мо��ої �о�е�і���

�осії� �о��с��ої  мо�� � умо�ах

с�і��у�а��я, особ���ос�і їх��ої

�у���ур� �а �ра���і�.

2.Засіб самос�і��ої робо��

с�у�е��і� �  ��с�а��і��ому

ре��мі ����е��я �о��с��ої

мо��.



                                           POLSKI Z ANIĄ
Авторка проєкту - доктор Анна Рабчук, ад'юнкт Центру польської
мови � культури для �ноземц�в "Polonicum" Варшавського
ун�верситету (Польща).

КРЕАТИВНО  ТА  ДОСТУПНО



 
                                              POZDROWIENIA Z POLSKI
Авторка блогу - доктор Малґожата Янушев�ч, випускниця Інституту польської ф�лолог�ї
Вроцлавського ун�верситету (Польща).         

                                                                               małgorzatajanuszewicz.pl



Авторка ютуб-каналу - Паул�на М�кула, випускниця полон�стики
Варшавського ун�верситету.

MÓWIĄC INACZEJ



Небанально та з харизмою



Easy Polish
 проєкт, створений для того, щоб допомогти студентам засвоїти польську мову в
автентичн�й та весел�й форм�. В�н є частиною великого проєкту Easy Languages.



EAZY-POLISH.COM

платформа, яка була створена в Польщ� для вивчення польської лексики �з
зображеннями та перекладом на українську, англ�йську та �нш� мови.



                                   POLONUS
                           Polish for foreigners
В�деоуроки в�д Лодзької школи польської мови для �ноземц�в "Polonus". Викладач�
школи навчають польської граматики, нормативної лексики та неформальних фраз.



MARTA MÓWI PO POLSKU 

мультф�льм з тематичними сер�ями. Можна використовувати для студент�в на
р�вн� А1 � вище. Виразна вимова, ц�кава лексика, легке сприйняття.



GRAMATYCZNE PONIEDZIAŁKI
У проект� "Граматичн� понед�лки з zw.lt" викладач� та студенти Центру польських
студ�й В�льнюського ун�верситету обговорюють найпоширен�ш� мовн� помилки та
м�жмовн� омон�ми.



                                                POLIMATY
автор проєкту "Polimaty" (з грец. "багато знати")  - Радослав Котарський, руйнує
стереотипи, що засоби масової �нформац�ї н�чого нас не навчають. На канал� у
небанальний спос�б подано �нформац�ю про мову, �стор�ю та культуру поляк�в.

 



 
KanApka 

онлайн-школа польської мови, кер�вником якої є випускниця кафедри
польської ф�лолог�ї ЛНУ �м. І.Франка - Стан�слава Троцюк. Це ц�лий осв�тн�й
проєкт, оск�льки складається з блогу на YouTube, фейсбуц� та �нстаграм�.



Hello Polish 
безкоштовна б�бл�отека подкаст�в для вивчення польської на р�зних р�внях (в�д А1 до С1).
Можлив�сть послухати живу мову та збагатити св�й словниковий запас новими �д�омами. 
PDF-файл з текстом подкасту, словничок найскладн�ших сл�в, завдання до тексту та  в�дпов�д� до
них.



RealPolish
найпопулярн�ший подкаст для вивчення польської мови, автором якого є Пьотр Бехлер,

�снує понад 10 рок�в. Про життя в Польщ�, польську лексику та граматику з уст поляка.



Polski daily 
авторкою подкасту, спрямованого в першу чергу на англомовних користувач�в, є
Паул�на Л�пець. Ц�кав� та доступн� для розум�ння тексти, як� допоможуть у
вдосконаленн� навичок ауд�ювання й говор�ння. 



Polish with John 
у блоз� знайдете коротк� подкасти на р�зн� теми в�д Яна Око. Дикц�я автора ч�тка й
зрозум�ла нав�ть для початк�вц�в. Тут можна тренувати власну вимову й поповнити
словниковий запас. До кожного подкасту є текст, завдання � словник (р�вн� А1 – С1).



л�тературна вимова
РАДІОПОСТАНОВКИ

 



radiofm-online.com



Easyvoice.pl
платформа з вправами та �нструментами для роботи над
покращенням артикуляц�ї та дикц�ї, що �снує 15 рок�в.
Розвивайте св�й голос та в�дкривайте себе!



 

Z NAPISAMI

Pani Swojego Czasu
Billie Sparrow

7 metrów pod
ziemią

Natalia Nishka Tur

Nieprzeciętne życie



Licz się ze słowami



 

Subskrybuj i 
bądź na bieżąco 



 

 

Codzienne inspiracje i motywacje



Oglądaj po polsku



E-polish
портал з великою к�льк�стю
р�зноман�тних матер�ал�в, засоб�в
та �нформац�ї, як� допоможуть
краще п�знати польську мову.

       Ojczysty - dodaj do ulubionych
соціально-освітня кампанія, створена Національним Ценром
Культури з метою формування мовної компетенції поляків та
вживання правильної польської мови.



Pod "Ł" ożył ogień.



Polszczyzna.pl
платформа, на як�й висв�тлюють тонкощ� та особливост�
польської мови, в�дпов�дають на запитання читач�в,
д�ляться ц�кавими фактами та роздумами про мову.

онлайн подорож по Польщі, під час якої
студенти познайомляться з видатними
політичними та історичними діячами,
дізнаються цікаві факти про країну. Тут також
представлені граматичні теми, є тести та
інтерактивні завдання.

Po polsku po Polsce



PolskaTradycja.pl
Інтернет-платформа, де представлен�
в�домост� та тему �стор�ї, традиц�й та
фольклору Польщ�.

                Polski na wynos
блог, у якому знайдете «спрощен�» тексти �з
словничками, як� стосуються �стор�ї, культури та
мистецтва Польщ�, завдання для читання, говор�ння,
слухання, письма, чимало таблиць, вправ �з граматики
(зокрема онлайн), в�деоуроки та багато �ншого.
Особливо корисним цей журнал/блог буде для вчител�в
польської мови.

Uczmy się polskiego
коротк� тематичн� ф�льм�в з титрами. 



I  NA DODATEK. . .

historie ludzi, którzy motywują



Дякуємо за увагу!


