Жива граматика
додатки, сайти, платформи та YouTube
канали для ефективного засвоєння
Англійської граматики
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«Граматика не є гарантом вільної Англійської. Але саме
Вона допомагає Тобі краще розуміти співрозмовника та
співрозмовнику краще розуміти Тебе»

Я рекомендую мати справу з «живою граматикою» — граматикою, яка
зустрічається в повсякденному житті. «Живу граматику» ми засвоюємо з контексту: фільми,серіали, подкасти, відеокліпами. Під час перегляду звертаємо
увагу не лише на нові слова, але й на їх граматичне оформлення.
Зараз покажу, як все працює. В кінці на Вас чекає бонус.

КРОК 1.
Переглядайте фільм/серіал та виписуєте (аналізуєте) нові граматичні конструкції. Намагайтеся зрозуміти їхнє значення з контексту.

КРОК 2.
Шукайте пояснення до виписаних Вами граматичних конструкцій.
Перевірте, чи правильно зрозуміли значення з контексту.

Рекомендую використовувати:
EngVid — відео пояснення від носіїв мови:
«Вільна Граматика» — авторська книга Стефураків
А також,
Perfect English Grammar — сайт з короткими лаконічними поясненнями
всіх граматичних конструкцій та вправами для закріплення (онлайн -та
pdf формати).
Englisch-hilfen.de — граматичні пояснення Англійською мовою (буде корисним для вищих рівнів B1-С2).
GrammarWay — граматичні пояснення українською мовою (буде корисним
для всіх рівнів А1 - С2)
Картинки в Pinterest – за допомогою різних схем, таблиць, малюнків Ви
краще запам’ятаєте граматичні правила. Скачали картинку на телефон
і переглядаєте у вільний час (те, що взагалі не можете запам’ятати, поставте на заставку на телефон).
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КРОК 3.
Тренуйте набуті знання та перевіряйте себе. В цьому Вам допоможуть:

ТОП мобільні додатки:
Practice English Grammar - використання флеш карток для запам’ятовування граматичних правил.
Learn English Grammar - додаток в та версіях (відповідна лексика, правопис та вимова). Граматичні теми та вправи від Beginner до Advanced.
IVerbs - додаток, який допоможе зробити процес вивчення неправильних
дієслів цікавим.
Verb Smash English Tenses ESL - додаток у формі тетрісу. Ви обираєте
будь-яке дієслово та тренуєте його у різних часових формах. Формат цікавий: речення з пропусками спускаються на Вас і Ви повинні швидко заповнити їх правильною формою дієслова.
12 English Tenses - велика таблиця з усіма граматичними часами.
English Grammar (Tenses Test) - додаток для тих, хто хоче вивчити та повторити всі граматичні часи.
English Grammar (Tenses Test) - додаток для тих, хто хоче вивчити та повторити всі граматичні часи.
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ТОП сайти:
British Council — міжнародна організація Сполученого Королівства, мета якої – розширення культурних відносин та розповсюдження освітніх можливостей.

BBC learning English — сайт для студентів середнього та просунутого рівнів. Тут

можете вивчати Англійську мову за допомогою відеороликів і радіопередач, виконаних в стилі BBC.

Perfect English Grammar — безкоштовний сайт з короткими лаконічними пояс-

неннями всіх граматичних конструкцій та вправами для закріплення (онлайн -та pdf
формати).

Engblog.ru — російськомовний довідник з граматики. Сайт пропонує уже готові

розроблені уроки граматики для початкового, середнього та вищого рівнів. Важливо:
тут не лише суха теорія, але й практика. Після кожного уроку Вас чекатиме тест на
закріплення пройденого матеріалу.

Correctenglish.ru — сайт з цікавими тестами та завданнями на кожну існуючу

граматичну тему. Якщо забули правило, завжди є можливість прочитати коротке
пояснення.

Grammar-quizzes — короткі інтерактивні вікторини на різні граматичні теми.
Drillpal.com — сайт, на якому є можливість підготуватися до здачі міжнародних
екзаменів (IELTS, TOEFL, ESL та інші).
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КРОК 4.
Не забувайте про fun)
Ділюся з Вами YouTube каналами, з якими граматика в кайф.
Stefurak English — YouTube канал сім'ї Стефурак, де можна знайти пояснення та
вебінари на найпопулярніші граматичні теми.

mmmEnglish — харизматична викладач Емма легко та доступно пояснює найпоширеніші граматичні помилки.

EngVid — сайт на якому викладачі з Канади пояснять Вам граматику, допоможуть з

словниковим запасом, навчать нових ідіом та фраз. Заходимо на сайт, відкриваємо
вкладку «Topics» та обираємо необхідний Вам аспект.

Обіцяний бонус:
ТОП вебінар від сім’ї Стефурак
"ВСІ граматичні ЧАСИ за 30 хвилин"
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