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Kilkutygodniowa zdalna edukacja, przyniosła wiele doświadczeń 

wszystkim zaangażowanym w ten proces - nauczycielom, uczniom, 

rodzicom.  Korzystanie z narzędzi TIK do niedawna było opcją dziś 

jest koniecznością i w bardzo krótkim czasie trzeba było szybko 

„odnaleźć” się i wybrać coś co sprawdzi się w naszej pracy z 

naszymi uczniami. 

Na podstawie zebranych własnych doświadczeń, przetestowaniu 

bardzo wielu narzędzi TIK, biorąc pod uwagę kompetencje cyfrowe 

uczniów, ich zaangażowanie i możliwości przedstawiam swój 

warsztat zdalnej pracy, być może jako inspirację dla innych 

nauczycieli. Pokazuję  kilka narzędzi, które ułatwiają  moją zdalną 

pracę, wspomagają naukę języka  niemieckiego i są  lubiane przez 

uczniów.  

Wszystkie proponowane narzędzia są  intuicyjne, łatwe do obsługi 

zarówno dla nauczyciela, który tworzy w nich ćwiczenia i  zadania 

jak i dla ucznia, który te ćwiczenia  i zadania wykonuje. 



O Portal umożliwia zarówno tworzenie ćwiczeń interaktywnych, 
jak i do wydruku. Większość szablonów jest dostępna w obu 
wersjach – interaktywnej i do wydruku. 

 

O Materiały interaktywne mogą być odtwarzane na dowolnym 
urządzeniu z dostępem do Internetu, takim jak komputer, 
tablet, telefon czy tablica interaktywna. Uczniowie mogą w nie 
grać sami lub pod opieką nauczyciela, zmieniając się w 
czasie zajęć. 

 

O Materiały do wydruku można bezpośrednio wydrukować lub 
pobrać jako pliki PDF. Mogą być uzupełnieniem ćwiczeń 
interaktywnych lub stanowić samodzielne ćwiczenia 

 

 

 

 







LearningApps.org jest wspaniałą 

aplikacją, dzięki której można 

przygotować mnóstwo atrakcyjnych 

gier i zadań online dla uczniów oraz 

z uczniami. Można między innymi 

stworzyć: zadania wielokrotnego 

wyboru, wykreślanki, puzzle, 

dobieranie w pary, krzyżówki, 

uzupełnianie, teksty z lukami i wiele 

więcej. 



https://learningapps.org/11365191 

https://learningapps.org/10738865 



https://learningapps.org/11313702 

https://learningapps.org/11300684 



ThingLink umożliwia tworzenie interaktywnych 

zdjęć. Możemy wzbogacić fotografie linkami do 

muzyki, zdjęć, stron internetowych, filmów i tworzyć 

bardzo efektowne prezentacje. 

Dodane informacje, filmy, zdjęcia pokazują się za 

każdym razem, gdy widz porusza myszką nad 

obrazem. 





Quizlet to aplikacja, na której tworzy proste 

narzędzia edukacyjne, które pozwolą uczyć się 

każdego materiału. Można uczyć się przy pomocy 

fiszek, gier ,ćwiczeń słuchowych, pisemnych. 





https://quizlet.com/504520750/match 

 

 

 

 

  

https://quizlet.com/474487351/gravity 



  

Make Beliefs Comix to internetowe narzędzie 

do tworzenia komiksów, e-książek, kartek itp. 





  

https://www.makebeliefscomix.com/Comix/#send 



Generator krzyżówek umożliwia utworzenie 20-hasłowej 

krzyżówki na podstawie haseł/opisów podanych przez 

użytkownika lub wylosowanych z bazy haseł. 

Wygenerowana krzyżówka może następnie zostać 

zapisana w pliku PDF lub PNG i wykorzystana np. podczas 

nauki języka obcego lub polskiego. Utworzone krzyżówki 

nadają się również do wydrukowania. 

Dodatkowo możliwe jest utworzenie wykreślanki, w której 

wszystkie hasła są podane, ale należy je odszukać na 

diagramie. 






