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Nowoczesna edukacja on-line

Dzień 5 – 22.04.2020

- TIK jako wsparcie przy utrwalaniu materiału 

– narzędzia cz. II

- Tworzenie bazy lekcji językowych w 

grupach projektowych z wykorzystaniem 

poznanych narzędzi – zadanie domowe

Seminarium dla nauczycieli języków obcych

Monika Mojsiejonek



MindMup – prosty kreator

map myśli

Link do MindMup

https://www.mindmup.com/


Get started → Create a 

new map

Widok obszaru roboczego



Przykładowa mapa myśli - ANIMALS



???

Zapisywanie gotowej

mapy myśli

Wykonanie ZRZUTU EKRANU

(klawisz Print Screen)

przycięcie mapy myśli 

za pomocą Painta oraz 

zapisanie jej jako .JPG 

lub .PNG



StoryboardThat – język

w komiksie

Link do StoryboardThat

https://www.storyboardthat.com/


Ćwiczenie umiejętności językowych i społecznych

https://twinspace.etwinning.net/46541/home


Wybieramy opcję „Create a Storyboard”

Opcja darmowa 

= komiksy max. 

6-ramkowe

Tutaj komiks

3-ramkowy



Przeciągamy tło do ramki komiksu,

modyfikujemy szczegóły

Wiele opcji

tła do

wyboru

Wybór

postaci

„Dymki” tekstowe

Elementy tematu lekcji



Sceny, postacie, tekst



Zapisywanie 

gotowego 

komiksu



UWAGA! Opcje Download i Slide Show w wersji darmowej – znaki wodne na komiksie

Aby uniknąć → ZRZUT EKRANU (klawisz Print Screen) i przycięcie komiksu np. w Paincie, a później 

zapisanie jako .JPG lub .PNG i zamieszczenie na Dysku Google

Można tworzyć 2 komiksy tygodniowo



Link do Trello

Trello – tablica on-line 

(alternatywa dla Padleta)

https://trello.com/


Plusik – dodawanie nowej tablicy

Przewodnik po Trello

(po polsku!)Rozwijalny widok

wszystkich swoich

tablic Tu też możemy dodać

swoją tablicę



Widok po kliknięciu opcji „Utwórz nową tablicę”Obszar roboczy



Zmień tło – Zdjęcia

Można wpisać słowo kluczowe

(tło dopasowane do tematu)

Po ustawieniu tła –

dodajemy treść

Dodaj listę –

wpisujemy

nazwę

W jednej kolumnie –

jedna lista



Do każdej kolumny – listy możemy dodawać dowolną

liczbę kart z osobnymi zagadnieniami, opracowanych 

tematów lekcji itd.

Dodawanie nowych kart

do kolumn – list

BARDZO ŁATWO UTRZYMAĆ

PORZĄDEK ☺



PAMIĘTAMY O KLIKNIĘCIU ZIELONEGO PRZYCISKU „ZAPISZ” PO 

WPROWADZENIU TREŚCI DO NASZEJ KARTY – INACZEJ TREŚĆ 

ZNIKNIE!



DODAWANIE ZAŁĄCZNIKA – KLIKAMY „ZAŁĄCZNIK” I ZAŁĄCZAMY

MATERIAŁ Z NASZYCH ZASOBÓW LUB WKLEJAMY LINK DO NIEGO



WIDOK Z DODANYM ZAŁĄCZNIKIEM



UDOSTĘPNIANIE

GOTOWEJ

TABLICY



Tworzenie zespołu

nauczycielskiego

lub

uczniowskiego



ZARZĄDZANIE PLANSZAMI Z PANELU GŁÓWNEGO (PO ZALOGOWANIU)



Symbaloo – narzędziownia 

nauczyciela

Link do Symbaloo

https://www.symbaloo.com/home/mix/13ePBdQhSP


https://www.symbaloo.com/mix/narzedziowniaanglisty

https://www.symbaloo.com/mix/narzedziowniaanglisty


Pytania o narzędzia?



Dziękuję za uwagę ☺


