Засвоєнння слів

безкоштовні мобільні додатки та
платформи для засвоєння та
запам’ятовування Англійських слів
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Quizlet

Ідеальний електронний варіант флеш-карток. Опрацювали
новий текст або серіал? Випишіть нові слова в окремий
модуль, зробіть тренування письма та аудіювання, а на
закінчення закріпіть їх погравши у гру. Повтрюйте окремі
модулі from time to time та відчуйте практично 100%
результат їх запам’ятовування.

Words

Ця програма допомагає вивчати нові слова, тренувати правопис і сприйняття слів на слух. Програма підходить для усіх
рівнів, так як додаток підлаштовується під ваші знання.
До того ж, програма доступна навіть в режимі офлайн.

Easy Ten

Головна ідея програми така: тут Ви зможете вивчати мінімум по 10 слів на день. Програма не вимагає багато часу і
вибере найважливіші для Вас слова. У словнику програми їх
більше 22 тисяч і Ви можете їх всі осягнути.

Memrise

Додаток пропонує багато програм для вивчення різних мов,
Англійської в тому числі. Всі завдання і курси склали самі
члени спільноти Memrise. Додаток доступний як онлайн, так
і офлайн, тому Вам не потрібно постійно шукати мережу,
щоб вчити Англійську.

Busuu

Додаток - це така собі соцмережа для вивчення різних мов.
Ви можете вивчати одну з 11 мов за допомогою вправ і словника. Крім цього всі користувачі можуть ділитися своїм досвідом і лайфхаками з вивчення нових слів або граматики.
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Ці платформи я довго тримала в секреті.
Ділюся виключно з Вами.

Voscreen

МЕГА крутий додаток, який дає можливість дивитися короткі уривки з фільмів та серіалів.
Все відбувається так:
Ви переглядаєте уривок (з субтитрами чи без), додаток ставить Вас на паузу та дає два варіанти перекладу/значення
фрази. Ви не тільки засвоїте нові слова, але й краще сприйматимете носіїв мови на слух.

EnglishCentral

Мобільний додаток, в якому Ви можете:
•переглядати епізод з улюбленого фільму чи серіалу з субтитрами
•перекладати невідоме слово, просто натиснувши на нього
•вчити нові слова у формі гри
ТОП фішка додатку:
перед запуском він запитує Ваш актуальний рівень мови і
підбирає відео спеціально для Вас.

PlayPhrase.me

Сайт для вивчення та запам’ятовування слів та фраз в контексті. Вводите в пошуковому вікні слово, яке вже довгий час
не можете запам’ятати, а сайт пропонує Вам різні уривки з
фільмів/серіалів, де це слово використовувалося.

Good luck! У Вас все вийде)
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