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Scenariusz spotkania dla nauczycieli T1 w Żorach 

Prowadzący: Katarzyna Maryjosz 

Uczestnicy: nauczyciele T1 w Żorach 

Temat: Aplikacje online wspomagające nauczanie na odległość (spotkanie w ramach 

"Aktywnej tablicy") 

Data: 9.02.2021 

 

Cele ogólne:  

- zapoznanie nauczycieli z aplikacjami online wspomagającymi nauczanie na odległość, 

-  rozwijanie umiejętności używania TIK, 

- kształtowanie umiejętności korzystania z aplikacji online, 

- kształtowanie umiejętności doboru właściwych narzędzi cyfrowych w rozwiazywaniu 

problemów. 

Metody i formy pracy: 

- Microsoft Teams, 

- aplikacje online wymienione poniżej, 

- prezentacja MS PowerPoint 

Pomoce dydaktyczne: 

Microsoft Teams, aplikacje online wykorzystywane podczas nauczania na odległość. 

 

Przebieg zajęć 

1. Przywitanie. 

2. Omówienie i zaprezentowanie narzędzi online: 

a) Głosowanie, chmury wyrazowe: Mentimeter https://www.mentimeter.com/  

b) Notatki, gromadzenie i udostępnianie zasobów- Padlet (3 darmowe) 

https://pl.padlet.com/dashboard  

c) https://pl.padlet.com/kmaryjosz/xo6gz999m3z1 Mój padlet z linkami do aplikacji i 

stron, który używam. 

d)  Mapy myśli - https://bubbl.us/  

e) Plakaty, ulotki, inforgrafiki, filmy, prezentacje – Canva (wersja edukacyjna za darmo, 

po przesłaniu zdj 

https://www.mentimeter.com/
https://pl.padlet.com/dashboard
https://pl.padlet.com/kmaryjosz/xo6gz999m3z1
https://bubbl.us/
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f) Interaktywne lekcje Nearpod https://nearpod.com/  

g) Aplikacja na smartphone, emotikony – Bitmoji 

h) Prezentacje, interaktywne zdjęcia, escape room – Genial.ly https://www.genial.ly/  

i) Generator kodów QR - https://www.qr-online.pl/  

j) Testy online – Quiziz https://quizizz.com/ , Testportal https://www.testportal.pl/ , 

Kahoot https://create.kahoot.it/  

k) Interaktywne karty pracy – Liveworkshhets https://www.liveworksheets.com/  

l) Nagrywanie filmów – Loom https://www.loom.com/  

m) Montaż filmu – Flexclip https://www.flexclip.com/ 

n) Nagrywanie dźwięku – Vocaroo https://vocaroo.com/  

o) Książki online – Storyjumper https://www.storyjumper.com  

p) Komiks online – StoryboradThat https://www.storyboardthat.com/pl  

q) Gry, aktywności online (np. koło fortuny) – Wordwall https://wordwall.net/, Learning 

Apps https://learningapps.org/   

r) Tablica online (najlepsza z tabletem graficznym) https://app.ziteboard.com/ 

https://app.liveboard.online/  

3. Dyskusja. 

4. Pożegnanie. 

Podsumowanie: 

Spotkanie dla nauczycieli odbyło się w ramach projektu „Aktywna tablica”, w której bierze 

udział Technikum nr 1 im. M. Kopernika w Żorach. Jego najważniejszym celem było dzielenie 

się wiedzą na temat aplikacji online wspomagających kształcenie na odległość oraz 

rozwijanie umiejętności Technologii Komunikacyjno-Informacyjnej (TIK) wśród nauczyciel. 
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