
classroomscreen.com

Aplikacja przydatna w młodszych klasach, choć nie tylko. Otwórz tę stronę, 
a zobaczysz coś, jakby ekran tablicy multimedialnej, gdzie masz do 
zastosowania widżety przyciągające wzrok i uwagę uczniów. Ustaw tło do 
lekcji, wylosuj imię ucznia, ustaw poziom hałasu, którego uczniowie nie 
powinni przekroczyć, ustaw czas na wykonanie zadania, pokaż zielone lub 
czerwone światło do działania. Pisz, rysuj na ekranie, połącz naukę z 
obrazem i zainteresuj ucznia czymś innym niż tylko stroną w podręczniku.

learningapps.org

Wybierz swój przedmiot lub tematykę. Przeglądaj gry i quizy przygotowane 
przez innych lub stwórz swoje własne. Wstaw w łatwy sposób swój dowolny 
plik do gry – obraz, video, audio. Utwórz krzyżówkę, „wisielca”, dobieranki, 
wykreślanki, utwórz grę w milionera itp. Wszystko proste , wygodne, szybkie 
w tworzeniu i warte wykorzystania podczas lekcji, aby ją urozmaicić.

quizziz.com

Aplikacja przypominająca trochę Kahoot, trochę Quizlet, ale jakby 
ciekawsza. Przydatna na każdym przedmiocie. Podobno jedna z 
najlepszych do użytku szkolnego. Wyszukaj quiz, który cię interesuje. Twórz 
własne pytania i polecenia, nagrywaj swój głos, wstawiaj obrazy i dźwięki. 
W komentarzu do odpowiedzi wstawiaj ulubione memy. Aplikacja łatwa w 
użyciu.

plickers.com

Tu również możesz tworzyć quizy i gry do użytku podczas lekcji, ale tym 
razem twoi uczniowie nie potrzebują żadnych urządzeń. Ty potrzebujesz 
ekranu do przedstawiania pytań i urządzenia skanującego obraz, np. tabletu 
z aplikacją plickers. Twoi uczniowie potrzebują jedynie gotowych kart, na 
których zapisane kody oznaczają  odpowiedzi. Karty można wydrukować ze 
strony lub kupić w postaci bardziej trwałej. Uczeń pokazuje kartę, ty 
sczytujesz wskazany przez niego kod a aplikacja pokazuje odpowiedź 
ucznia na tablicy. Ciekawsza forma quizu.

edpuzzle.com

Aplikacja nieco bardziej zaawansowana. Przydatna w tzw. lekcji 
odwróconej. Utwórz wirtualną klasę, zaproś uczniów, zadaj im zadanie do 
przestudiowania, np. film do obejrzenia. Nagraj i dołącz własny komentarz. 
Kontroluj, czy uczniowie zapoznali się z zadaniem i w jakim stopniu. Na 
twoją lekcję przyjdą już przygotowani

padlet.com

Twórz piękne tablice, dokumenty i strony internetowe, które łatwo się czyta i 
przyjemnie edytuje. Aplikacja dla nieco bardziej zaawansowanych w świecie 
Internetu, ale bardzo wygodnie działająca. Stwórz strony i zadania, którymi 
podzielisz się ze swoimi współpracownikami lub uczniami i pozwolisz im 
działać w swoim wirtualnym świecie nauki. 

edmodo.com

Aplikacja dla bardziej zaawansowanych, skoncentrowana głównie na pracy 
nauczycieli chcących dzielić się swoją wiedzą z innymi, zadawać prace 
swoim uczniom i zyskać z nimi kontakt inaczej niż tylko podczas lekcji. 
Wysyłaj wiadomości, udostępniaj materiały, kontaktuj się z rodzicami. 
Aplikacja dostępna tylko w języku angielskim, włoskim i hiszpańskim. 
Wszyscy znamy tę aplikację, ale drobna uwaga – zamiast wiecznie 
przeglądać strony w poszukiwaniu przydatnych plików, utwórz tu własne 
konto, zapisuj w nim listę przydatnych materiałów, do których zawsze 
możesz wrócić i szybko je odnaleźć

screencast-o-matic.com

Wykorzystaj obraz ze swego komputera lub nagraj coś za pomocą kamery. 
Nagraj swoją twarz i głos, poproś nauczyciela zastępującego, aby włączył 
twoje nagranie z zadaniem dla klasy a podczas twojej nieobecności 
uczniowie będą czuli się tak, jakbyś z nimi był. Wystarczy, że od czasu do 
czasu powiesz w nagraniu coś w stylu: „Ale, ale.. pracujemy, moi drodzy, 
nie rozmawiamy…”

tubequizard.com

Przydatne dla nauczycieli języka angielskiego. Wykorzystaj film z YouTube, 
który ma gotowe napisy. Ściągnij i załaduj w aplikacji wybrany fragment, a w 
dialogu usuń wybrane fragmenty. Powstaną luki. Zadaniem ucznia jest 
wsłuchać się w tekst i wpisać brakujące w dialogu wyrazy. Aplikacja nieco 
skomplikowana i czasochłonna, ale od czasu do czasu warto, gdyż zadanie 
dla uczniów jest wartościowe.

lyricstraining.com

Aplikacja dla nauczycieli języków obcych. Ściągnij piosenkę i jej clip,  
załaduj do aplikacji lub wyszukaj w gotowych zadaniach. Tekst odtwarzanej 
piosenki jest jednocześnie wyświetlany z lukami, które sam wcześniej 
tworzysz. Ucznia zadanie to uzupełnić lukę brakującym wyrazem, który 
usłyszał w nagraniu.
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tourbuilder.withgoogle.com

Ta interesująca aplikacja pozwoli ci przygotować super prezentację. Byłeś 
w podróży i chcesz pokazać miejsca, które odwiedziłeś oraz opowiedzieć o 
nich? A może uczysz historii i chcesz pokazać uczniom drogę Kolumba z 
Hiszpanii do Ameryki? Wykorzystaj gotowe mapy Google, zaznacz trasę a 
wybranych punktach podróży dodaj własne lub wyszukane w Internecie 
zdjęcia i własne nagrane komentarze. Taką lekcją twoi uczniowie będą 
zaskoczeni i na pewno zainteresowani.

symbaloo.com

Narzędzie praktyczne dla tych, którzy lubią korzystać z internetowych 
zasobów. Na tej stronie tworzysz zbiór (webmix) linków do twoich 
ulubionych aplikacji. Grupujesz je, układasz tematycznie lub jak tylko 
chcesz. Dodajesz własne tło i organizujesz wszystko tak, jak ci się podoba. 
Wysyłasz koleżance link do twojej tabeli webmix, aby ona też mogła 
skorzystać. Każdy kafelek przedstawia ikonę strony, więc łatwo ją 
odnajdujesz i szybko otwierasz. Taka podręczna, własnoręcznie ozdobiona 
skrzynia ze wszystkim, czego potrzebujesz w Internecie.

mentimeter https://www.mentimeter.com/
dwa pytania w wersji darmowej; nie działa rozszerzona statystyka; nie 
wszystkie opcje są dostępne - nie ma słownika polskiego

answer garden https://answergarden.ch/create/ szybka opcja na jedno pytanie; 
https://epodreczniki.pl/
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