Förbättra din engelska genom…
Engelska i Storbritannien, öva receptiv förmåga http://learnenglishteens.britishcouncil.org
Förbättra din engelska, bra sida med tips http://spraktrollet.jimdo.com/listening/
För svenska elever med engelska som andraspråk http://webenglish.se/intermediate/
Tre olika nivåer (engelska som andraspråk) http://esl-lab.com
Video med frågor http://www.eslvideo.com/index.php
English as a second language http://www.esolcourses.com/
Läsförståelser http://www.5minuteenglish.com/reading.htm
Gymnasieengelska (norsk sida) http://ndla.no/en/node/42
Amerikansk sida http://englishforeveryone.org
ESL olika nivåer http://www.rong-chang.com
Lyssna på berättelser och läs samtidigt, olika nivåer http://www.storynory.com
Öva grammatik http://esl.fis.edu/grammar/index-q.htm
En mängd minilektioner på engelska, tex grammatik, hörförståelser
https://www.youtube.com/user/CrownAcademyEnglish
ESL, skriva och tala http://www.eslwriting.org
Nyheter att läsa och lyssna på, tre nivåer http://www.newsinlevels.com
Korta texter att läsa och lyssna på https://tinytexts.wordpress.com/
6-minuters poddradio http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english
Youtube kanal https://www.youtube.com/user/AnglopheniaTV
Sångtexter http://lyricstraining.com
Frågespel http://lingual.net/game/listening-master/
Appar http://iktsidan.com/2014/09/17/22-appar-for-att-ova-engelska/
Öva glosor http://www.glosmastaren.se/#filter
Elevspel http://www.elevspel.se/amnen/engelska/
De 3000 vanligaste orden http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com/oxford3000/ox3k_A-B/?page=5
Synonymer mm http://www.snappywords.com
https://se.pinterest.com/gklingelhfer/synonyms/
Filmer med frågor http://www.kimstudies.com/goodnight-mister-tom.html
Kortfilmer med uppgifter http://film-english.com
Portal från EF för lärare http://class.ef.com
Linkers/transitions och annat matnyttigt http://www.englishlearnsite.com/vocabulary/linking-or-transition-wordschart-2/

Oregelbundna verb, Sara Bruuns https://quizlet.com/192817052/make-till-ride-flash-cards/
Diverse arbetsblad i olika ämnen (engelskspråkiga elever) https://www.superteacherworksheets.com

Hörförståelse
1. News in Levels
http://www.newsinlevels.com/
2. BBC
One-minute world news
http://www.bbc.co.uk/news/video_and_audio/
3. Sky News
http://news.sky.com/strangenews
4. Movie trailers with questions
http://www.infosquares.com/eslvideo/index.html
5. Music - listen and fill in the words.
http://lyricstraining.com/
6. http://esl-bits.net/
böcker/texter av olika längd, att både lyssna på och läsa
Speciellt de här: http://esl-bits.net/listening/ESL.English.Listening.htm - eller här - böcker
http://esl-bits.net/ESL.English.Learning.Audiobooks/ESL.English.Learning.Audiobooks.html
7. http://www.animalplanet.com/videos/
Kolla in kort videos från olika “shows”
8. http://www.bbc.co.uk/programmes/p037lrj7/episodes/player
Lyssna på en serie poddar om en syrisk familjs väg mot Europa.
9. http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice
Olika övningar! Testa gärna din nivå genom att klicka på “different levels”som det står om i rutan under det blåa
fältet.
10. http://lingual.net/game/listening-master/
Listening - på tre olika nivåer; beginner, intermediate och advanced.
Amerikansk engelska, upplagt som ett spel.
11. http://tedxteen.com/talks Lyssna på duktiga unga människor som pratar om olika ämnen. gå till den riktiga
TED - https://www.ted.com/
12. http://webenglish.se/listening-7-9/ Välj bland en massa länkar!
13. http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice
Hitta din nivå - börja gärna på A1 - och välj sedan rätt övning
14, https://storycorps.org/ Här kan du lyssna och i vissa fall också titta på historier berättade av vanliga
amerikaner.
15. http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/lingohack Nyheter från BBC, en gång i veckan blir det
nytt. Du lyssnar, läser och lär dig nya ord.
16. http://mentalfloss.com/article/87242/10-must-listen-true-crime-podcasts

Läsförståelse
1. http://readtheory.org/ - du får inloggning av din lärare.
2.

https://tinytexts.wordpress.com/ read, listen and learn English!

3.

http://www.cdlponline.org/index.cfm?fuseaction=homepage
reading. listening, vocabulary

4.

http://esl-bits.net/
texter av olika längd, att både lyssna på och läsa

5.
http://esl-bits.net/ESL.English.Learning.Audiobooks/ESL.English.Learning.Audiobooks.html Här
kan du läsa böcker och lyssna samtidigt!
6.

http://www.storynory.com Lyssna på berättelser och läs samtidigt.

7.

http://webenglish.se/reading-7-9/

8.
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/lingohack Nyheter från BBC, en gång i
veckan blir det nytt. Du lyssnar, läser och lär dig nya ord.

Mixed
1.

http://lingual.net/
läsa, höra, spela

2.

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/
Träna olika “skills”.

3.

http://www.elevspel.se/amnen/engelska/
Många ordspel - bl ord från Minecraft.

4.

http://webenglish.se/intermediate/
Mixed - här tränas mycket. Kolla runt och välj något att starta med.

5.

http://freerice.com/#/english-vocabulary/1530
Här tränar du ditt ordförråd och skänker samtidigt ris till hungriga!

6.

http://www.allthingstopics.com/
Reading, Writing, Speaking, Listening and Vocabulary activities for INTERMEDIATE & ADVANCED
students / teachers of English as a Second or Foreign language

7.

http://webenglish.se/intermediate-year-7-9/ Här finns allt!

8.

http://www.topgear.com/

9.

http://www.kimstudies.com/

10.

Synonymer i färdiga meningar http://www.words-to-use.com

11.

Div skolämnen på engelska http://www.factmonster.com

Reading
1. http://esl-bits.net/ESL.English.Learning.Audiobooks/ESL.English.Learning.Audiobooks.html Här kan du
läsa böcker och lyssna samtidigt!
2.

http://webenglish.se/reading-7-9/

Öva oregelbundna verb
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/irregular-verbs
http://www.macmillandictionary.com/verb_wheel/
https://webenglish.se/grammar-games-7-9/
Du kan gå in på Quizlet.com och söka på Sara Bruun där finns en hel del verb.
http://www.kimstudies.com/irregular-verbs.html
http://www.englishexercises.org/buscador/buscar.asp?nivel=any&age=0&tipo=any&contents=verb+tenses#thetop
Gamla Nationella Prov som ej längre finns på nätet
https://www.dropbox.com/sh/td72kxq95hbtsxk/AACvu-Ozg9YuYg063EtcK4j6a?dl=0

