


 

Dzień 5 – 22.04.2020 

-ciekawe strony przedmiotowe, 

-TinyCards i PDFescape, 

-tworzenie materiałów w Liveworksheets. 

 Seminarium: 

 Nowoczesna edukacja online  
- szkoły podstawowe i ponadpodstawowe 

 

Celina Świebocka 

 

 



Zapoznaj się z materiałami zamieszczonymi na padletach  

przez uczestników Seminarium „Zdalna edukacja z eTwinnig” 

 

Możesz dodać linki do innych ciekawych stron. 

Języki obce 
https://padlet.com/zdalnenauczanieswiebocka/ts0jaovb79xi 
 
Pozostałe przedmioty 
https://padlet.com/zdalnenauczanieswiebocka/3o5buixyxcal 
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PDFEscape 

 

 
 

Przewodnik dostępny na stronie seminarium 

Link do Tinycards — Flashcards by Duolingo 

Aplikacja nie wymaga logowania. PDFEscape to 
wielofunkcyjne narzędzie do obsługi plików PDF. Może być 
używany jako podstawowa przeglądarka plików PDF, ale 
również pozwala tworzyć karty pracy do edycji. 
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TinyCards 

 

 

 
 

Przewodnik dostępny na stronie seminarium 

Link do Tinycards — Flashcards by Duolingo 

Tinycards, czyli cyfrowe fiszki. Prosta w obsłudze aplikacja. 
Tinycards pozwala na naukę praktycznie dowolnego tematu. 
Najpopularniejsze są oczywiście języki obce, jednak wśród 
dostępnych materiałów znajdziemy wiele interesujących 
pozycji, jak tablica pierwiastków, flagi czy prezydenci USA.  
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Aplikacja Liveworksheets 

- interaktywne karty pracy 

 
Napisz na czacie, czy znasz program i potrafisz 

przygotować interaktywną kartę pracy w Liveworsheets. 



Aplikacja Liveworksheets 

- interaktywne karty pracy 

 

 

 
 

Liveworksheets pozwala przekształcić tradycyjne arkusze do wydruku (doc, 
pdf, jpg ...) w interaktywne ćwiczenia online z autokorektą. 
Uczniowie mogą wykonywać arkusze online i wysyłać odpowiedzi 
nauczycielowi. 

  
Dodatkowo, nasze interaktywne arkusze robocze w pełni wykorzystują nowe 
technologie stosowane w edukacji: mogą obejmować dźwięki, filmy, 
ćwiczenia przeciągania i upuszczania, łączenie za pomocą strzałek, wybór 
wielokrotny... a nawet ćwiczenia mówienia, które uczniowie muszą 
wykonywać za pomocą mikrofonu. 
 
 

 
 

 

Przewodnik dostępny na stronie seminarium 

https://www.liveworksheets.com 
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Przejdź do strony https://www.liveworksheets.com/ i załóż konto, 

wybierz ten adres mailowy, na który mają przychodzić wypełnione 

przez uczniów prace, najlepiej adres gmail, ponieważ ułatwi to 

ponowne logowanie się. 
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Wypełnij arkusz... 



Po rejestracji możemy tworzyć własne materiały,  
zeszyty ćwiczeń oraz wirtualne klasy. 
 
Szczegółowe informacje znajdziesz w przewodniku na stronie konferencji. 
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Dziękuję i do zobaczenia! 

 

 

 
Celina Świebocka 

 


