
Odwrócona lekcja

Jak „zacząć od końca” i odnieść sukces na lekcji? 

Flipped Classroom



Jak działa „odwrócona klasa”?



Etapy pracy 



Narzędzia do tworzenia 
i udostępniania lekcji

Nearpod
Blendspace



Nearpod i Blendspace 

❏ bezpłatne narzędzia, 
❏ ułatwiają organizowanie i udostępnianie materiałów edukacyjnych,
❏ dzięki nim tworzy się interaktywną prezentację całej lekcji i udostępnia uczniom link 

do aplikacji,
❏ oferują wachlarz narzędzi edukacyjnych takich jak: testy, dodanie rysunków, filmów, 

pokazu slajdów lub ankiety, możliwość rysowania na tablicy oraz na obrazku. 
❏ do własnych lekcji można dodawać dodatkowo zasoby przygotowane przez innych 

nauczycieli,
❏ pozwalają na udostępnianie zadań uczniom (również nieobecnym na lekcji),  

kontrolowanie ich przebiegu oraz monitorowanie osiągnięć,
❏ uczniowie wykorzystują nowoczesne technologie rozwiązując zadania przy użyciu 

aplikacji mobilnych lub komputerów PC.



NEARPOD
Program pracuje w trybie:

- nauczyciel
- uczeń



NEARPOD - funkcje 



NEARPOD - funkcje 



NEARPOD 

Uczniowie otrzymują kod, nauczyciel 
wyświetla slajdy/zadania. uczniowie 
jednocześnie rozwiązują poszczególne 
zadania

Uczniowie otrzymują kod (lub 
bezpośredni link) i rozwiązują zadania 
w dowolnym czasie (jako zadanie 
domowe/ odwrócona lekcja)

Niektóre funkcje nie są dostępne w wersji “Student-Paced” 



NEARPOD 

Odwrócona lekcja/klasa/ flipped classroom 

“Londyn - wyprawa do góry nogami” 



Zadanie 1

❏ Wejdź na stronę https://nearpod.com lub aplikację
❏ Wpisz 5-cyfrowy kod: IRUWN - wersja Live
❏ Wpisz swoje imię
❏ Naciśnij join session
❏ Zapoznaj się z celami oraz materiałem
❏ Rozwiąż poszczególne zadania do filmu  i prezentacji

dla porównania możesz zobaczyć jak wygląda wersja do pracy pozalekcyjnej - 
wpisz kod YGQNW, dalej postępuj jak wyżej

https://nearpod.com


Zadanie 2

Zarejestruj się na platformie do tworzenia materiałów edukacyjnych Nearpod

 https://nearpod.com

Zapoznaj się z zawartością aplikacji dla nauczyciela, aby poznać dostępne 
możliwości i zobaczyć sposób, w jaki tworzy się nowe lekcji i dodaje poszczególne 
jej części.

https://nearpod.com


Blendspace
Oficjalna strona: http://blendspace.com/

Zastosowanie Blendspace:

● tworzenie lekcji online (nauczyciele oraz studenci mogą tworzyć lekcje i nimi zarządzać),
● realizacja projektów edukacyjnych,
● organizacja konkursów,
● tworzenie quizów,
● tworzenie prezentacji.

Nauczyciel może:

● tworzyć własne lekcje,
● tworzyć wirtualne klasy,
● posiadać dostęp do zasobów udostępnionych przez innych użytkowników.

http://blendspace.com/


Blendspace

https://www.tes.com/lessons


Przewodniki po 
BLENDSPACE 

● Czym jest Blendspace? 
● Rejestracja w Blendspace – jako uczeń
● Początek pracy z serwisem Blendspace – jako nauczyciel
● Tworzenie lekcji w serwisie Blendspace
● Udostępnianie gotowych lekcji i nie tylko
● Tworzenie klas oraz umieszczanie w nich zasobów edukacyjnych
● Zmiana ustawień profilowych
● Dostęp do lekcji – z poziomu ucznia
● Tworzenie oraz zarządzanie lekcjami – jako uczeń
● Podsumowanie

https://www.youtube.com/watch?v=Y6-wa5UtceE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wufMbVOV5W0
https://www.youtube.com/watch?v=k99rGhzPKME&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oj0qB9dYdYM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NdLP55J5u_8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NMS9tnpnqXQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=G7mGhnJMt-Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FdJH8NOGQqU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tpdkzHUeJd4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tpdkzHUeJd4&feature=youtu.be


Inne narzędzia do tworzenia i udostępniania materiałów:

● Edpuzzle
● Padlet
● Seesaw
● Pearltrees

Filmy do wykorzystania podczas tworzenia odwróconej lekcji:

● https://pl.khanacademy.org/

http://edpuzzle
http://www.padlet.com
http://www.web.seesaw.me
http://www.pearltrees.com
https://pl.khanacademy.org/


Dziękuję za uwagę!


