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Blog o Francji, Francuzach i Języku Francuskim
autorka: Justyna

Język francuski to moja praca (jestem nauczycielką języka francuskiego przez
Skype oraz tłumaczką), ale przede wszystkim moja największa pasja. Dlatego
stworzyłam miejsce, gdzie mogę się nią dzielić. Zapraszam wszystkich fanów
Francji i języka francuskiego!

francuski-przez-skype.blogspot.com

Blog o Języku Niemieckim
autorka: Diana

Blog o języku niemieckim to strona przeznaczona dla wszystkich wielbicieli języka i
kultury  niemieckiej  prowadzona  przez  lektorkę  języka  niemieckiego.  Można  tu
znaleźć zarówno wpisy gramatyczne, jak i linki do przydatnych stron do nauki, czy
też krótkie opisy niemieckich filmów i zwyczajów panujących w Niemczech, Austrii
oraz Szwajcarii.

dianakorzeb.pl

Blog o tłumaczeniach z rosyjskiego
autorka: Dagmara

 "Blog  o  tłumaczeniach  z  rosyjskiego"  to  intelektualna  odskocznia  od  pracy
zawodowej  w  dziedzinie  marketingu  internetowego.  Piszę  o  technikach
translatorskich,  materiałach  do  nauki  języka  rosyjskiego  oraz  ciekawych
wydarzeniach  z  branży  tłumaczeniowej,  bo...  z  wykształcenia  jestem
tłumaczem ;)
 

dagatlumaczy.pl

CiekawAOSTA
autorka:  Agnieszka

Blog o najmniejszym i  najbardziej górzystym regionie Włoch czyli  o
Dolinie Aosty (Valle d'Aosta) pisany na podstawie własnych wrażeń i
doświadczeń. Ten ciekawy region leży w samym sercu Alp, przy granicy
z  Francją  i  Szwajcarią,  u  stóp  najwyższych  szczytów Europy:  Mont
Blanc,  Gran  Paradiso,  Metterhorn  (Monte  Cervino)  i  Mont  Rose.  Na
blogu znajdują się informacje o lokalnej turystyce górskiej, imprezach i
wydarzeniach kulturalnych oraz sportowych, życiu mieszkańców, oraz
nieznanych  miejscach  i  językach  używanych  w  regionie.  Dla
podróżujących również garść przydatnych informacji.

ciekawaosta.pl

English my way
autorka:  AnIa

Jestem  nauczycielką  angielskiego  z  tak  zwanym  powołaniem.  W
nauce  języka  (w  tym mojej  własnej)  stawiam na  mnemotechniki,
szalone  skojarzenia  i  wybujałą  wyobraźnię.  Na  moim  blogu
podpowiadam  jak  wykorzystać  różne  metody,  techniki  i  „triki”  w
nauce angielskiego tak, żeby nauka przynosiła dobre efekty a także
dużo przyjemności.

englishmyway.pl

http://francuski-przez-skype.blogspot.com/
http://englishmyway.pl/
http://ciekawaosta.pl/
http://www.dagatlumaczy.pl/
http://www.dianakorzeb.pl/


English with Ann
autorka:  AnIa

Angielski to moja pasja. Na blogu pojawiają się ciekawostki związane nie
tylko z językiem angielskim, jak na przykład cykl z idiomami, ale także z
Wielką  Brytanią,  gramatyka  oraz  słownictwo.  Ze  swoimi  czytelnikami
dzielę się swoją wiedzą oraz sposobami na naukę języka. Chcę wszystkim
pokazać, że język angielski nie jest ani nudny ani trudny.

english-with-ann.blogspot.com

English-at-Tea
autorka: Agnieszka

Blog  english-at-tea  powstał  z  myślą  o  osobach,  które  mają  podstawy  języka
angielskiego i chcą dalej poszerzać wiedzę. Znajdziecie w nim słownictwo związane
z aktualnymi wydarzeniami, a także słownictwo potoczne (np. cykl „podglądnięte
na  facebooku”)  Pojawiają  się  również  ciekawostki  dotyczące  kultury  angielskiej
oraz  linki  do  interesujących  artykułów  w  j.  angielskim.  Najlepiej  wpadnijcie  i
sprawdźcie sami:
 

english-at-tea.blogspot.com

English-Nook
autorka: AnIa

Blog dla  nauczycieli,  lektorów i  korepetytorów języka
angielskiego  z  autorskimi  pomysłami  na  lekcje,  gry  i
zabawy. Pracuję w szkole podstawowej, dlatego moimi
Czytelnikami  są  głównie  nauczyciele  uczący  tę  grupę
wiekową. Można tu poczytać trochę o kulturze krajów
anglojęzycznych,  szkolnej  codzienności  i  samodzielnej
nauce języka i rozwoju nauczyciela.

english-nook.blogspot.com

Français-mon-amour
autorka: Ula

Blog Français-mon-amour to strona przeznaczona dla tych,
którzy interesują się językiem francuskim oraz frankofonią.
Prowadzi ją nauczycielka tego języka starająca się zarazić
swą  pasją  wszystkich  dookoła.  Na  blogu  można  znaleźć
zarówno  ćwiczenia,  teorię  jak  i  informacje  dotyczące
kultury  Francji  i  innych  krajów  francuskojęzycznych.  Nie
brakuje również przydatnych linków i narzędzi pomocnych
w nauce języka francuskiego. Także nauczyciele znajdą tam
coś dla siebie.

francais-mon-amour.blogspot.com

Francuskie i inne notatki Niki
autorka: nika

W stolicy Francji spędziłam dokładnie pół życia, a od kilku dobrych lat dzielę swój
czas  między Paryż,  Brukselę  i  południe  Francji,  czyli  Roussillon.  Mój  blog jest
próbą odzwierciedlenia podróży, doznań i codziennych odkryć dotyczących kultury
francuskojęzycznej i języka, który stał się mi równie bliski jak ojczysty.

notatkiniki.blogspot.com

http://notatkiniki.blogspot.com/
http://francais-mon-amour.blogspot.com/
http://english-nook.blogspot.com/
http://www.english-at-tea.blogspot.com/
http://english-with-ann.blogspot.com/


Head Full of Ideas
autorka: MarysIa

Head Full of Ideas to blog który powstał z pasji do pracy z dziećmi i nauczania
języka  angielskiego.  Prowadzony  przez  nauczycielkę  z  wieloletnim
doświadczeniem, bez problemu łączącą pracę z przyjemnością. Znajdziecie tam
zbiór inspiracji, przydatnych informacji i pomysłów gotowych do wykorzystania na
zajęciach.

 
zglowynapapier.blogspot.com

Językowa Oaza
autor: Janusz

Językowa  Oaza  to  miejsce  dla  każdego,  kto  uczy  się  języka  obcego
(nieważne czy z chęci, czy z przymusu!). Pomysły na samodzielną naukę,
metody i techniki, materiały do nauki, porady motywacyjne, opowieści o
ciekawych językach to najczęściej poruszane na blogu tematy.

jezykowaoaza.blogspot.com

Love For France
autorka: Iza

Bonjour, mam na imię Iza, a mój blog - Love For France - to wybór tekstów
o Francji,  a szczególnie o regionie z jej  północno-wschodniej części, czyli
Alzacji. Piszę Wam o francuskim życiu codziennym, o miejscach, które warto
odwiedzić oraz o emigracji, która od prawie dwóch lat jest moim chlebem
powszednim. Gorąco zapraszam do czytania.

loveforfrance.majakka.pl

Madou en France
autorka: Magda

Na blogu znajdziecie moje zapiski z emigracji czyli wszelkie spostrzeżenia na
temat zwyczajów Francuzów, odrobinę lifestyle'u w wersji ecofrench, relacje z
podróży wszelakich i porady dla turystów wybierających się w moje rejony.
Jest to także miejsce, gdzie motywuję się do nauki francuskiego publikując
wpisy słówkowe (Wam też nie chce uczyć się słówek? Możemy pouczyć się
razem!). Miło mi będzie jak do mnie zajrzycie:)  

zapistnik.blogspot.com

Niemiecka Sofa
autorka: OLA

Niemiecka Sofa to blog o języku niemieckim. Staram się pokazać, że język
niemiecki może być przyjemny, tak samo jak i nauka języka niemieckiego.
Usiądź na Niemieckiej Sofie i daj się ponieść pasji. Naucz się nowych słówek,
gramatyki.  Dowiedz  się  czegoś  więcej  o  krajach  niemieckojęzycznych  i
tradycjach. A przede wszystkim baw się dobrze!

niemieckasofa.pl

http://www.niemieckasofa.pl/
http://zapistnik.blogspot.com/
http://loveforfrance.majakka.pl/
http://jezykowaoaza.blogspot.com/
http://zglowynapapier.blogspot.com/


Rosyjskie Śniadanie
autorka: iWONA

Rosyjskie  Śniadanie  jest  lekkostrawnym  posiłkiem  intelektualnym  z  nuta
słodyczy,  albo  na  wytrawnie,  okraszony  humorem  i  porządnie  doprawiony
sarkazmem.  Przygotowywany  jest  z  najwyższej  jakości  składników,  a
serwowany na wybornej  zastawie.  Naukowo udowodniono,  że systematyczne
spożywanie skutkuje poprawą nastroju. Rosyjskie Śniadanie - blog kulturowo-
językowy z przewagą kultury, nie wyklucza się, że kiedyś będzie to słynny blog…
podróżniczy ;)

rosyjskiesniadanie.pl

Studia, parla, ama
autorka: Ola

Od trzech lat jestem lektorem języka włoskiego, pracuję z dorosłymi i dziećmi.
Na moim blogu można na nim znaleźć różnorodne materiały do nauki włoskiego,
a  także  artykuły  tematyczne,  poświęcone  m.  in.  nauce  słownictwa,  kuchni,
kultury i zwyczajów włoskich. Robię w życiu to, co kocham i właśnie z tej miłości
powstał mój blog.

studiaparlaama.pl

Szwajcarskie Blabliblu
autorka: asia

Czy Szwajcarskie Blabliblu to jest blog o Szwajcarii? Na pozór tak, a
tak naprawdę o Polsce, która odbija się w krzywym zwierciadle tego
bogatego kraju. Z daleka ponoć widać lepiej, dystans wyostrza oko i
humor.  O  kulturze,  polityce,  języku,  społeczeństwie  i  finansach
Szwajcarii,  a  przede  wszystkim  o  emigranckim  życiu  z  dala  od
bliskich. Jest tu i poważnie i lekko, ale z dedykacją dla tych, którzy
lubią  się  śmiać  z  siebie  i  z  innych,  a  na  wszelkie  porażki,
niepowodzenia i błędy patrzeć z dystansem.

szwajcarskie-blabliblu.blog.pl

Szwecjoblog
autorka: Natalia

O kraju domków malowanych na czerwono prosto z
polskiego  bloku  z  wielkiej  płyty.  Subiektywny
wybór  wspomnień  i  zdjęć  z  podróży  po  Szwecji,
garść szwedzkiej muzyki, książek i filmów wartych
polecenia. 

szwecjoblog.pl

Uzależnienie od Francuszczyzny
autorka: Aulnay

Uzależnienie od francuszczyzny to poważna sprawa. Niełatwo to zwalczyć, zresztą,
nawet nie próbuję, wręcz przeciwnie - chciałabym zachęcić do takiego uzależnienia
jak najwięcej osób. Nauka francuskiego to moja odskocznia od pracy i pasja, która
nie  wiedzieć  kiedy  wypełniła  większą  część  mojego  życia.  Natomiast  blog  to
opowieść  o  tej  nauce,  przeplatania  francuską  muzyką,  filmami,  podróżami  i
wszystkim, co tylko może skojarzyć się z Francją. 

aulnay-aulnay.blogspot.com

http://aulnay-aulnay.blogspot.com/
http://szwecjoblog.pl/
http://szwajcarskie-blabliblu.blog.pl/
http://studiaparlaama.pl/
http://www.rosyjskiesniadanie.pl/


Włoskie LOve
autorka: Natalia

Włoskie love powstało z potrzeby tworzenia interesujących treści w ładnej
oprawie i posiadania własnego miejsca w sieci. Chcę pokazać Włochy z
mniej stereotypowej strony, że literatura to nie tylko Dante, kino to nie
tylko 3 metri sopra il cielo, a prawdziwie ciekawego i użytecznego języka
trudno nauczyć się na kursach i z podręczników.

wloskielove.wordpress.com
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