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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. Kompozycje z 

Thinglink mogą być osadzone na blogu lub stronie internetowej, możemy też dzielić się nimi przesyłając link do zdjęcia. 

 

Jak utworzyć interaktywną kompozycję? 
 

Wchodzimy na stronę www.thinglink.com i zakładamy konto. 
Ładujemy zdjęcie z komputera. 

Dodajemy do niego małe ikonki, które wyświetlają wprowadzone przez nas informacje: opisy, zdjęcia, filmy, strony 
internetowe. 

Kliknięcie na proponowaną ikonkę (lewy górny róg) wyświetli galerię darmowych innych ikon do wstawienia. 
Po umieszczeniu wszystkich odnośników zapisujemy obraz (Save Image) w prawym dolnym rogu. 

Gotowy, zapisany obrazek otwiera się w  nowym oknie . Przycisk SHARE (u góry, po prawej stronie) umożliwia pobranie 
kodu źródłowego do wklejenia na bloga. Możemy też pobrać link do zdjęcia lub udostępnić je w portalach 

społecznościowych. 
 

http://www.thinglink.com/


Przykład użycia Thinglink w linku 
https://www.thinglink.com/scene/1494272412961734658 
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Wheel of Names jest doskonałym narzędziem, które możemy 
wykorzystać podczas tworzenia lekcji, rozgrzewek, powtórek a także 
do losowania uczniów np. do odpowiedzi. Jest to doskonały sposób 
na zdjęcie odpowiedzialności z nauczyciela  To nie on decyduje o 
kolejności odpowiedzi czy pytaniu, tylko koło.  W polu po prawej 

stronie wprowadzamy informacje – imiona lub pytania, które 
pojawiają się kolejno na polach koła. W niebieskim pasku na górze 

mamy opcje, dzięki którym możemy spersonalizować nasze zadanie- 
wygląd, dźwięk a także efekty specjalne takie jak np. muzyka czy 

efekty wizualne. 
 
 
 
 
 



Przykład użycia Wheel of names - Dzień Języków Obcych w naszej szkole. 
wheelofnames.com/dv4-van 
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Classkick https://classkick.com to bezpłatna aplikacja, która w czasie rzeczywistym pokazuje nauczycielom co 

dokładnie robią uczniowie. Dzięki temu nauczyciel może natychmiastowo przekazać informacje zwrotną. Nauczyciel 

przygotowuje zadanie, uczniowie otrzymują kod i  wykonują je na swoich urządzeniach. 

 

 

. 

 

https://classkick.com/
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Program pozwala na wiele interaktywnych 
rozwiązań. 
Nauczyciele i uczniowie mogą załączać 
zdjęcia, pliki pdf, nagrywać głos.  
 
Ponadto, classkick daje nam możliwość 
automatycznej oceny pracy uczniów. Może 
być to wielokrotny wybór lub samodzielne 
uzupełnianie odpowiedzi. 
 
 
W młodszych grupach wiekowych świetnie 
sprawdzą się naklejki, które nauczyciel może 
stosować jako formę motywacji czy pochwały  
 
 
 



Nauczyciele mają możliwość z 
korzystania z gotowych lekcji. 
Wystarczy wyszukać ich w 
dostępnych zasobach . 

 

Jeśli chcemy wgrać nasze 
materiały i przygotować zadanie 
wystarczy importować je z 
naszego komputera w pliku PDF. 



Jeżeli chcemy sprawdzić jak 
wygląda przygotowane zadanie 
zanim przedstawimy je uczniom, 
musimy upewnić się, że mamy 
wygenerowany kod. Należy 
otworzyć kartę, wpisać link: 
app.classkick.com a następnie 
wpisać wygenerowany kod  

https://classkick.com/


Każdy uczeń otrzymuje swoją 
wirtualną kartę pracy. Nauczyciel 
widzi postępy uczniów w czasie 
rzeczywistym. Kiedy okienko jest 
oznaczone ramką, jest to znak, że 
uczeń w tym momencie pracuje 
nad tym konkretnym zadaniem. 
Szare pola oznaczają, ze uczeń 
jeszcze nie rozpoczął danego 
zadania. 

Uczniowie mogą także podnieść 
wirtualnie rękę, kiedy potrzebują 
pomocy nauczyciela. 



www.plickers.com 
 

plickers - papierowe kody do szybkiej informacji zwrotnej 
Urzekająco proste i pomysłowe narzędzie do szybkiego pozyskiwania przez nauczyciela błyskawicznej informacji 

zwrotnej dającej się sprowadzić do maksimum czterech możliwych odpowiedzi (A, B, C, D).  
Plickers to system, który pozwala na tworzenie quizów, ankiet i mini testów. 

Każdy uczeń musi posiadać własną kartkę z kwadratem. kartki oznaczone są numerami porządkowymi, a każda 
ma również na bokach oznaczenie odpowiedzi A, B, C i D. Nauczyciel wyświetla na ekranie (komputera, na 
projektorze itp.) wcześniej przygotowane pytanie, a uczniowie podnoszą swoje karty plickers na wysokość 

twarzy, z wybraną odpowiedzią (A,B,C lub D) na górnej krawędzi. Nauczyciel skanuje odpowiedzi uczniów przy 
pomocy aplikacji (wygląda to jakby robił zdjęcie uczniom) i natychmiast otrzymuje informację, kto z uczniów 

poprawnie odpowiedział na pytanie. Wyniki mogą (ale nie muszą) również wyświetlać się na ekranie. 







www.blogger.com  serwis blogowy dzięki któremu możemy tworzyć blogi. Blogi użytkowników widoczne są 
najczęściej w domenie blogspot.com. Blogger posiada mnóstwo narzędzi dzięki którym możemy dodawać 
zdjęcia, wideo oraz dowolnie edytować tekst. 
 

http://www.blogger.com/


Platforma umożliwia w sposób szybki i intuicyjny stworzenie interaktywnej lekcji.  
Sam proces logowania jest bardzo prosty - możemy wykorzystać nasze konto na Google lub Facebooku.  

Tworząc lekcję - a może raczej zbiór treści, które chcemy przekazać - wypełniamy okienka.  
Możemy je wypełnić tekstem lub materiałami multimedialnymi oraz dodać quiz (niestety - tu minus - jedynie w formie 

testu wielokrotnego wyboru). Najciekawszy wydaje się proces wyszukiwania treści - otóż na szarym pasku z prawej 
strony możemy wybrać, skąd zaczerpniemy materiały do naszej lekcji. Możemy wyszukiwać filmy na YouTubie, treści w 

przeglądarce Google, obrazy w Google, obrazy z serwisu Flickr, a także własne materiały, które możemy dodać z 
naszego dysku twardego lub dysków wirtualnych - Google Disc lub Dropbox.   
Sposób udostępniania przygotowanych zasobów jest również bardzo prosty. 

Możemy zaprosić naszych uczniów do wirtualnej klasy (którą wcześniej należy stworzyć, a uczniom udostępnić kod 
dostępu) lub co prostsze - podać link albo udostępnić przez  portale społecznościowe lub kod QR. Portal Blendspace 

umożliwia także wspólne gromadzenie treści- możemy zaprosić naszych uczniów do współpracy i razem zebrać 
ciekawe materiały.  

 



https://www.blendspace.com/lessons/hfErmuReWibAOg/present-simple 

https://www.blendspace.com/lessons/hfErmuReWibAOg/present-simple
https://www.blendspace.com/lessons/hfErmuReWibAOg/present-simple
https://www.blendspace.com/lessons/hfErmuReWibAOg/present-simple
https://www.blendspace.com/lessons/hfErmuReWibAOg/present-simple
https://www.blendspace.com/lessons/hfErmuReWibAOg/present-simple
https://www.blendspace.com/lessons/hfErmuReWibAOg/present-simple
https://www.blendspace.com/lessons/hfErmuReWibAOg/present-simple
https://www.blendspace.com/lessons/hfErmuReWibAOg/present-simple


Edpuzzle www.edpuzzle.com to wygodne narzędzie do personalizacji filmów. Wybieramy film – własny lub z 
szerokiej bazy dostępnych filmów a następnie możemy dostosować go do swoich potrzeb wycinając odpowiedni 

fragment, dodając do niego własną ścieżkę dźwiękową, notatki lub pytania w formie quizu. 
 

Dlaczego przypisanie filmu uczniom w Edpuzzle jest lepsze od tej tradycyjnej metody? 
*Indywidualizacja, każdy uczeń może obejrzeć film dowolną ilość razy, przewinąć do wybranych fragmentów, 

wrócić do niego o dowolnej porze. 
*Każdy uczeń pracuje w swoim tempie, lepsze warunki do skupienia i mniejsza szansa wybicia się z rytmu. 

*Dzięki interaktywnym pytaniom w trakcie filmu, uczeń jest aktywny, nie traci uwagi. 
*Świadomość, że wszystkie odpowiedzi są widoczne dla nauczyciela jest dodatkową motywacją do wykonania 

zadania. 
*Natychmiastowy feedback, uczniowie otrzymują informację zwrotną dzięki czemu wiedzą, czy dobrze zrozumieli 

materiał i czy mogą przejść dalej. 
*System monitoruje i zapisuje postępy uczniów. Na podstawie uzyskanych informacji możemy zmodyfikować 

lekcje lub podjąć np. dodatkową pracę z uczniami, którzy tego potrzebują. 
*Odwrócenie schematu lekcji, czyli zapoznanie się z materiałem indywidualnie, w domu, oznacza, że na lekcji 
można działać. Podczas zajęć jest czas na pytania i praktycznie wykorzystanie tego, czego się dowiedzieliśmy. 

Nauczyciel monitoruje pracę, pomaga, a nie jest przekaźnikiem wiedzy. 
 

http://www.edpuzzle.com/


edpuzzle.com/media/6148568c24a12a41962dfa22 
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Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) projektu 

„Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”.  
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