
 

 

W przyjaźni z TIK- iem 
 

Od dnia 19 marca 2020r rozpoczęliśmy w naszej szkole nauczanie zdalne. Pracujemy 

w oparciu o e-dziennik Librus  i na Platformie Google Suite. Każdy nauczyciel i uczeń 

ma swoje  konto Gmail. Koordynowanie współpracy między nauczycielami i rodzicami 

odbywa się poprzez e-dziennik Librus, konta Gmail – poczta elektroniczna, dysk 

współdzielony znajdujący się na wirtualnym dysku One Drive, Classroom i Meet.  

Te same narzędzia służą do łączenia się z klasami, nauczycielami, prowadzenia 

szkoleń, kół zainteresowań, spotkań z rodzicami, Radą Pedagogiczna, Radą 

Rodziców i Samorządem Uczniowskim.  

Realizujemy też zajęcia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

terapeutycznej, logopedycznej  i doradztwa zawodowego. Do dyspozycji uczniów i 

rodziców są psycholożki, które pomagają rozwiązywać problemy w formie 

indywidualnych konsultacji. 

Podobnie, nauczyciele przedmiotu i wychowawcy – poza zajęciami w formie 

wideokonferencji są do dyspozycji uczniów, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby, 

indywidualnie wspierając ucznia, czy rodzica. 

Materiały graficzne, filmiki, materiały wypracowane na lekcjach etc. umieszczamy na 

wirtualnej tablicy Wakelet 

Ponadto w codziennej pracy opieramy się na: 

 

Sposób 
prowadzenia 
zajęć 

Przedmioty Aplikacje, programy, strony 

wideokonferencje Edukacja 
wczesnoszkolna 

 Superkid, matzoo, dyktanda, online wordwall, szalone 
liczby, YouTube, wsip,  epodręczniki, superbelfrzy.edu.pl 
dokumenty pdf, buzz.gazeta.pl, kwsetiasmaku, math.edu, 
pisupisu, 
zdjęcia, ortograf.pl., eduelo, dyktanda.net, kodowanie na 
ekranie, prezentacje, Genial.ly, puzzle faktory, Learning 
Apps, Specjalni.pl, Szalone liczby, Scholaris.pl 



 

wideokonferencje J. polski, 
historia, wos, 
etyka z filozofią 

Praca z lekturą:  
• koło fortuny do sprawdzenia znajomości lektury 

przygotowane przez nauczyciela 
https://wheelofnames.com/vyr-krz 

• animacja poklatkowa w aplikacji StikBot Studio - 
prace uczniów: https://wke.lt/w/s/YtM5Fa 

• elektroniczne książeczki w aplikacji Writereader, 
przykład: https://wke.lt/w/s/YtM5Fa 

• memy do cytatów z lektury na stronie 
https://generator.memy.pl/ przykład: 
https://memy.pl/q/PapywyaLY 

• sprawdzenie treści ballady w aplikacji Flipgrid, 
przykład: https://flipgrid.com/s/c138cedfbca6 

• interaktywne zadania na stronie 
https://wordwall.net/pl/resource/318893/zdania-
z%C5%82o%C5%BCone 

• sprawdziany online w aplikacji Quizizz 
https://quizizz.com/ 

• plakaty stworzone na stronie 
https://www.canva.com/ przykład: 
https://bit.ly/3au4SFV, https://bit.ly/3by5N9M oraz 
w aplikacji tabletowej PicCollage przykład: 
https://bit.ly/34UJV5I 

Praca z autorskimi szablonami, które nauczycielka 
stworzyła w aplikacjach GSuite, udostępnianych uczniom 
w Classroom i ocenianych na platformie: 

• opis obrazu https://bit.ly/2RTFMKb 
• przecinek https://bit.ly/3cDHgQz 
• przydawka https://bit.ly/2W3xOj1 
• dopełnienie https://bit.ly/3auciJ9 
• analiza zdania https://bit.ly/3cIbMsL 
• biografia H. Sienkiewicza https://bit.ly/3asb2Xa 
• elementy świata przedstawionego w lekturze 

https://bit.ly/3cFtqx2 
Quiz w aplikacji Kahoot -części zdania -  
Wycieczka do Muzeum w Oblęgorku w aplikacji Google 
Map https://bit.ly/2XVJtmh 
Wirtualne spotkanie z pisarka w ramach Dnia Książki. 
Cykl lekcji muzealnych – Muzeum Narodowe w 
Warszawie, 
filmy, prezentacje, gry, ćwiczenia interaktywne . karty 
pracy  materiały udostępnione przez wydawnictwa, 
Youtube, Ortografka. Pl 

•  
 

wideokonferencje J. angielski, j. 
hiszpański, j. 
niemiecki 

• Classroom – miejsce do organizacji pracy, 
przekazywania informacji 

• Platforma Quizlet umożliwiająca stworzenie lub 
korzystanie z istniejących ćwiczeń utrwalających 

https://wheelofnames.com/vyr-krz
https://wke.lt/w/s/YtM5Fa
https://wke.lt/w/s/YtM5Fa
https://generator.memy.pl/
https://memy.pl/q/PapywyaLY
https://flipgrid.com/s/c138cedfbca6
https://wordwall.net/pl/resource/318893/zdania-z%C5%82o%C5%BCone
https://wordwall.net/pl/resource/318893/zdania-z%C5%82o%C5%BCone
https://quizizz.com/
https://www.canva.com/
https://bit.ly/3au4SFV
https://bit.ly/3by5N9M
https://bit.ly/2RTFMKb
https://bit.ly/3cDHgQz
https://bit.ly/2W3xOj1
https://bit.ly/3auciJ9
https://bit.ly/3cIbMsL
https://bit.ly/3asb2Xa
https://bit.ly/2XVJtmh


zagadnienia gramatyczne i słowotwórcze z 
możliwością odsłuchu i monitorowania postępów 
uczniów 

• Platformy Wordwall i Kahoot do tworzenia lub 
korzystania z ćwiczeń w bardzo atrakcyjnej dla 
uczniów formie utrwalania i sprawdzania wiedzy 
(również monitorowanie wyników) 

• Strony z ćwiczeniami do wykonywania online z 
opcją automatycznego sprawdzenia zaraz po 
wykonaniu ćwiczenia np.Liveworksheets 

https://www.liveworksheets.com/ 
British Council 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabul
ary/beginner-vocabulary/around-town 

• inne serwisy i ćwiczenia na osobistych blogach 
polskich i zagranicznych udostępniające materiały 
za darmo np. https://en.islcollective.com/ 

• you tube np.  filmy do lekcji o kulturze, piosenki 
tematyczne 

• My English Lab - platforma wydawnictwa Pearson 
z zadaniami dedykowanymi do podręczników tego 
wydawnictwa - zbiór zadań np. z materiałem video. 

• tworzenie własnych prezentacji do przedstawiania 
nowego materiału w czasie wideokonferencji jak i 
porządkowania schematu lekcji. Ułatwiają one 
uczniom podążanie za zagadnieniami i umożliwiają 
ponowne “odnalezienie się” na wypadek 
problemów z łącznością 

• inne strony internetowe w celu poszukiwania 
pomysłów lub wzorów prac projektowych dla 
chętnych 

• E-desk, Pearson English Portal – wydawnictwa 
podręczników na których pracujemy, 

•  quizziz, quizalize, Quizlet – platformy 
wykorzystywane podczas tworzenia testów i 
quizów, 

• edupuzzle, pdfescape – strony umożliwiające 
tworzenie interaktywnych ćwiczeń on-line 

• storyjumper – strona umżliwiająca tworzenie 
interaktywnych książek, 

• flipgrid, voki – aplikacje umożliwiające nagrywanie i 
ewaluację wypowiedzi ustnych, 

• News in levels, Storynory, agendaweb.org, 
islcollective 

• Tablica MYBoard 

• Platforma SezameStreet, English Language 
Teaching 

 

https://www.liveworksheets.com/
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-vocabulary/around-town
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-vocabulary/around-town
https://en.islcollective.com/


wideokonferencje Przyroda, 
geografia, 
biologia,  

• Classroom, padlet, quizizz, wordwall, genially, 
google formularz, youtube, podręcznik, zeszyt 
ćwiczeń.  

wideokonferencje Matematyka, 
fizyka, chemia, 
informatyka 

• prezentacją Google, tablicą Google, pokój zagadek 
wykonany w arkuszach Google, filmy z kanały 
edukacyjne na Youtube, zadania na Learningapp,  
tablica interaktywna Workspace, 

• program emaze , dysk google, interaktywne 
ćwiczenia, quizzy na platformie wordwall, program 
ZOOM, tablica whiteboard, 

• wirtualną tablica Jamboard podręczniki oraz 
zeszyty ćwiczeń w wersji pdf, programy word, 
powerpoint,  

• filmy instruktażowe pistacja.tv, zadania 
interaktywne na stronach  matzoo.pl, 
szaloneliczby.pl, epodreczniki.pl, wordwall.net, 
quizizz.com  

• padlet, filmy Pana Belfra, Chemiczny chichot, 
Fizjoterapeuta, materiały z wydawnictwa Nowa 
Era, WSiP i wiele innych. 

wideokonferencje Religia, etyka z 
filozofią,  

• Padlet 

• Katechizmy w sieci (Wydawnictwo św.Wojciech- 
Multibooki 1-8, Wydawnictwo 
Jedność,Wydawnictwo Katechetyczne, 
Wydawnictwo Wam,Wydawnictwo Gaudium) 

• strony katechetyczne( Strefa katechety,Portal 
katechetyczny, Ekatecheza,Studnia 
katechety,Biblionerzy) 

• Generatory:Padlet,Puzzle,Genially,wordwall.net, 
quizizz.com ,Learning Apps, krzyżówki i rebusy 

• Filmy/konferencje:kanały tematyczne na YT,Mocni 
w Duchu, 3 MC Trzyminutowy Katechizm,Strefa 
Katechety,Religia TV) 

• Aplikacje:Biblia dla dzieci,Biblia audio,Katechizm 
Kościoła Katolickiego,Cytaty JPII 

• podręcznik,zeszyt przedmiotowy, karty pracy 

 

wideokonferencje Edukacja dla 
bezpieczeństwa 
Wychowanie 
fizyczne 

• Filmy pobrane z internetu, filmiki instruktażowe 
własne, quizy i konkursy przesyłane przez gmail 

wideokonferencje 
przesyłanie 
materiałów i 
zadań 

Pomoc 
psychologiczno- 
pedagogiczna 

• Google Classroom,  

• Google Hangouts,  

• Google Meet, YouTube,  

• Padlet,materiały własne - udostępniane jako 
printscreeny,  

http://pistacja.tv/
http://matzoo.pl/
http://szaloneliczby.pl/
http://epodreczniki.pl/
http://wordwall.net/
http://quizizz.com/
http://wordwall.net/
http://quizizz.com/


wideokonferencje 
przesyłanie 
materiałów i 
zadań 

Doradztwo 
zawodowe, 
lekcje 
wychowawcze 

• Google Classroom, Google Hangouts, Google 
Meet,  

• YouTube,  

• materiały własne - udostępniane jako printscreeny 

• tematyczne strony internetowe, np. SuperColoring 

• Mapa Karier 

wideokonferencje Edukacja 
szachowa, 
plastyka, 
technika, 
muzyka 
 

• www.lichess.org,  

• podręczniki do plastyki, muzyki 

• filmy z youtube, 

• podręcznik do muzyki 

• prezentacje 

• linki muzyczne na youtube 

• karty pracy 

• strony tematyczne ( muzyczne) 

 

 

 

 

http://www.lichess.org/

