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Lekcja otwarta przedstawiała ćwiczenia powtórkowe utrwalające wyrywkowy zakres materiału omawiany 

w klasie 5 przy użyciu różnorodnych aplikacji/ narzędzi TIK. 

Narzędzia / aplikacje wykorzystane podczas lekcji – instruktarz obsługi rozdawany nauczycielom 

uczestniczącym w lekcji otwartej. 

 

1. https://www.online-stopwatch.com/classroom-timers/ 

 

Różne typy timerów, które można wykorzystać podczas kartkówek, zadań grupowych / projektowych czy 

indywidualnych w czasie lekcji lub innych czynności wykonywanych na czas. Za każdym razem można 

wybrać inny typ timera. Dodatkowo przy włączonych głośnikach mamy dodatkowy końcowy efekt 

dźwiękowy informujący o upływie czasu przewidzianego na wykonanie zadania. 

Wybieramy typ timera (np. klepsydra), ustawiamy czas zaczynając od początku np. 3 min 30 s (3,3,0) czy 25 

min ( 2,5,0,0). Następnie naciskamy SET a potem START. Przycisk CLEAR (wyczyść) służy do 

wyczyszczenia czasu aby ustawić nowy. 
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2. https://www.qr-online.pl/ 

 

Bardzo proste i narzędzie do tworzenia QR kodów. Możemy zakodować zadanie, pytanie, tekst, obrazek, 

 a uczniowie na lekcji odkodowują je i rozwiązują zadania według instrukcji nauczyciela. Do odczytania QR 

kodów potrzebna jest zainstalowana (na tablecie / telefonie) dowolna, darmowa aplikacja do odczytywania 

QR kodów – np. QR code leader, ale niemal każda dostępna odczytuje je prawidłowo. Wystarczy jeden 

telefon / tablet na lekcji, aby uczniowie mogli wykonywać zadania tego typu. 

 

Wybieramy Dowolny tekst i wpisujemy pytanie, zadanie w polu Treść np. ( What’s the time?) a następnie 

Generuj kod QR. Można również wybrać rozmiar kodu – do 10. 
 

 
 

Pojawi nam się taka plansza. Kod zazwyczaj zapisuję do założonego folderu jako JPG lub PNG. Gdy mamy 

już gotowe wszystkie kody w postaci PNG lub JPG wówczas można je pojedynczo wydrukować, ale również 

wstawić wszystkie do tabelki w dokumencie Word. Kody QR gwarantują świetną zabawę i zaangażowanie 

wszystkich uczniów. Jeśli chcemy zakodować obrazek, to wówczas wybieramy adres WWW i wklejamy 

adres obrazka z Internetu. 

https://www.qr-online.pl/
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3. https://learningapps.org/ 

W tej aplikacji musimy założyć własne konto. Gdy już to zrobimy to możemy korzystać z niezliczonej ilości 

gotowych ćwiczeń lub stworzyć własne. Jak korzystać z gotowych? Wystarczy wybrać przeglądaj aplikacje 

 
 

 Następnie wybieramy przedmiot który nas interesuje z listy poniżej ( dostępne są niemal wszystkie) np. 

angielski. 

https://learningapps.org/


Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury  oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w  zakresie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” 

 

 
 

Kolejną czynnością jest wpisanie w pole przeszukaj aplikacje zagadnienia które nas interesuje (np. Present 

Simple), lub wybieramy go z gotowej listy. Możemy też dostosować wybór ćwiczeń do poziomu na którym 

uczymy przesuwając kursor przy Poziomy od edukacji wczesnoszkolnej po szkołę podstawową i gimnazjum 

aż do kształcenia zawodowego i średniego. 

 

 

 

 
 

Przeglądamy ćwiczenia na odpowiadające, wybieramy właściwe i możemy je wykonywać zaraz po wybraniu, 

lub zapisać na swoim koncie i odtworzyć na wybranej lekcji. 

Można również utworzyć własne ćwiczenia klikają w Stwórz aplikację. Tworzenie aplikacji jest bardzo 

intuicyjne. Lepiej jednak wcześniej zgromadzić sobie na dysku trochę obrazków czy nagrań które chcemy 

użyć. Można również skorzystać z gotowej bazy zamieszczonej w aplikacji. Dodatkowo na swoim koncie 
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możemy stworzyć własne klasy wybierając Moje klasy, dodać do klas uczniów, wygenerować im hasła 

dostępu i dzieci mogą ćwiczyć wybrane przez nas zagadnienia w domu – interesujące zadanie domowe, a my 

mamy wyniki widoczne na swoim koncie. 

 

4. https://create.kahoot.it/ 

Musimy założyć własne konto i możemy stworzyć swoje ćwiczenia / quizy poprzez kliknięcie NewK (bardzo 

intuicyjna aplikacja). Możemy również wyszukać interesujące nas ćwiczenia / zadania wybierając Find Kahoot. 

Wybrane ćwiczenia możemy również dostosować do poziomu nauczania wybierając LEVEL. 

 

Wybieramy interesujące nas ćwiczenie, naciskamy PLAY 

n
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Następnie CLASSIC (jeśli chcemy, żeby uczniowie wykonywali zadanie/quiz pojedynczo) lub TEAM MODE 

(jeśli mają pracować grupy). 

 

Na swoich telefonach/tabletach uczniowie mogą ściągnąć aplikację Kahoot albo mogą wejść do niej przez 

wyszukiwarkę o grac online. Po wybraniu Classic lub Team mode na ekranie pojawia się PIN który jest kluczem 

dostępu dla uczniów do danego quizu. Po wpisaniu PIN uczniowie wpisują swój Nick/imię. Gdy wszyscy się 

zalogują wybieramy start i uczniowie rozpoczynają rywalizację wybierają właściwą ikonę odpowiedzi na swoim 

telefonie/tablecie. 
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5. https://www.classtools.net/random-name-picker/ 

Koło do losowania imion uczniów lub pytań, które chcemy danym uczniom zadać. Jeśli chcemy użyć koła do 

losowania imion uczniów np. do odpowiedzi, pytań powtórkowych to wystarczy wybrać EDIT/SAVE pod 

kołem 

 
Zmienić istniejącą listę na listę imion swoich uczniów (można ją wpisać ręcznie lub wkleić z dokumentu 

Word) 

 
Zatwierdzamy wybierając SUBMIT i potem losujemy klikając w koło. Uczeń może pozostać po wybraniu w 

kole i brać udział w kolejnym losowaniu, lub można go usunąć wybierając REMOVE. 

 

https://www.classtools.net/random-name-picker/
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Zamiast imion możemy utworzyć listę z pytaniami w języku angielskim, krótkimi opisami itp. Przyjemne 

urozmaicenie rutynowych ćwiczeń. 

Podobną aplikacją jest http://wheeldecide.com/  jednak tam nie ma możliwości usunięcia ucznia po jego 

wylosowaniu – trzeba ko za każdym razem usunąć z listy poniżej. 

 

Przygotowała 

Katarzyna Jagielska-Liana – nauczyciel języka angielskiego 

W SP w Klęczanach 

http://wheeldecide.com/

