
TIK W EDUKACJI JĘZYKOWEJ 
KLAS IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Celina Świebocka



JAKIE JEST PANI/PANA DOŚWIADCZENIE W PRACY 
METODĄ ODWRÓCONEJ LEKCJI/KLASY?

https://www.menti.com/tyg1kirmhr

https://www.menti.com/tyg1kirmhr


JAK DZIAŁA „ODWRÓCONA KLASA”?



ETAPY DZIAŁAŃ
Odwrócona lekcja w edukacji zdalnej/hybrydowej



Rola ucznia
• przejmuje odpowiedzialność za swoją naukę, 

• staje się samodzielny,

• wykazuje się aktywną postawą,

• uczy się przez współpracę i działanie.

Rola nauczyciela
• organizator środowiska uczenia,

• przewodnik ucznia,

• ekspert nie tylko od przedmiotu, ale od uczenia i relacji,

• refleksyjny praktyk w działań.



JAKIE NARZĘDZIA CYFROWE MOŻNA WYKORZYSTAĆ 
DO PRZYGOTOWANIA ODWRÓCONEJ LEKCJI? 

https://answergarden.ch/1565626

https://answergarden.ch/1565626


I-II Etap – Zoom, Screencast-O-Matic, Screencastify, Narakeet

(YouTube, Khanacademy).

III-V Etap – Prezentacje Google, Wizer.Me, Eddpuzzle, Quizizz, 

LearningApps, Kahoot, Quizalize, Wordwall, Quizlet, formularze 

Google, Answergarden, Mentimeter, Liveworksheets. 

NEARPOD, BLENDSPACE, BOOK CREATOR, DECK TOYS, 
WITRYNY GOOGLE, PEARLTREES

PROPOZYCJE NARZĘDZI TIK



PRZYGOTOWANIE WIDEO

• Zoom 

• Screencast-O-Matic

• Screencastify

• Narakeet

• PowerPoint

• BookCreator

• YouTube, 

• Khanacademy



NARAKEET

https://www.narakeet.com/

Narakeet zamienia prezentację Power Point w wideo.

https://www.narakeet.com/


NARAKEET

• Narrator przeczyta w wybranym języku informacje zamieszczone 
w miejscu na notatki poniżej slajdów; 

• Uwaga! narrator nie przeczyta tekstu zamieszczonego na slajdach.



NARAKEET

Bez rejestracji:
• wideo zawierające maksymalnie 20 slajdów prezentacji,
• do 10 MB, 
• czas przeznaczony na 1 slajd maksymalnie 120 sekund, 
• do 5 filmów jednocześnie,
• do wyboru ponad 20 języków,
• do wyboru ponad 100 głosów.

Po zalogowaniu:
• wideo zawierające maksymalnie 40 slajdów prezentacji,
• do 100 MB,
• do 5 filmów jednocześnie,
• do wyboru ponad 20 języków,
• do wyboru ponad 100 głosów.



NARAKEET

Zadanie 1
Przejdź do prezentacji Google - LINK

Zadanie 2
Pobierz prezentację Google na dysk komputera jako prezentację Power

Point.

Zadanie 3
Edytuj stronę tytułową, podaj nazwę nauczanego przedmiotu, imię

(opcjonalnie nazwisko), również w notatkach pod slajdem dopisz

nauczany przedmiot i imię, zapisz zmiany.

https://docs.google.com/presentation/d/1UjA4uJOnU5QRUKqgVR3z_H4sTooMbsuQ5zCatUc8KfU/edit?usp=sharing


POBIERANIE PREZENTACJI



NARAKEET

Zadanie 4
Przejdź do aplikacji Narakeet i przygotuj wideo.

LINK

Zadanie 5
Pobierz wideo na dysk komputera, a następnie zamieść go na padlecie. 

LINK

https://www.narakeet.com/
https://padlet.com/teamseinset/3vy2nk8fcii493zh


NARAKEET



NARAKEET



NARAKEET



NARAKEET



NARAKEET



BOOK CREATOR
Idealne narzędzie do odwróconej lekcji



BOOK CREATOR

• darmowe konto pozwala na posiadanie jednej biblioteki,

• 40 książeczek/publikacji,

• współpraca w czasie rzeczywistym na okres próbny 14 dni

– w czasie pandemii okres próbny został wydłużony do 90 dni,

• WAŻNE! Aplikacja działa w przeglądarce Chrom i Safari,

• nagrywanie wideo bezpośrednio z komputera i zamieszczanie 

w publikacji, 
• załączanie map bezpośrednio z Google maps,

https://bookcreator.com/

https://bookcreator.com/


BOOK CREATOR

• wprowadzanie tekstu w tradycyjny sposób lub go dyktowanie,

• czytnik immersyjny,

• nauczyciel posiadający konto w aplikacji Book Creator może stworzyć 

bibliotekę dla swoich uczniów, 

• może udostępniać książki pojedynczym osobom lub zespołom 

projektowym,

• może mieć do nich dostęp i kontrolować na bieżąco postępy pracy,

• może łączyć kilka książeczek w jedną. 

- https://bookcreator.com/

https://bookcreator.com/


FUNKCJA NAGRYWANIA LIVE



PRZYKŁAD PUBLIKACJI BOOK CREATOR

Przykład odwróconej lekcji z wideo

przygotowanym w Narakeet

Przykład odwróconej lekcji z wideo nagranym 

bezpośrednio w Book Creator

https://read.bookcreator.com/REevar6BG8WcoBOZ1pMOCI5CHZ52/c2_l7bdTRAa5U_d26iUVRA
https://read.bookcreator.com/REevar6BG8WcoBOZ1pMOCI5CHZ52/c2_l7bdTRAa5U_d26iUVRA
https://read.bookcreator.com/REevar6BG8WcoBOZ1pMOCI5CHZ52/LboLfA4zREuvdIjP31E0ig


Zadanie 1

Zarejestruj się w aplikacji BookCreator

https://bookcreator.com/

https://bookcreator.com/


BOOK CREATOR

Zadanie 2

Dołącz do biblioteki za pomocą kodu: PBCXKPV 

https://bookcreator.com/

https://bookcreator.com/


BOOK CREATOR

Zadanie 2

Dołącz do biblioteki za pomocą kodu: PBCXKPV 

https://bookcreator.com/

https://bookcreator.com/


BOOK CREATOR

Zadanie 3

Utwórz publikację

1.

2.



BOOK CREATOR

Zadanie 4

Edytuj stronę tytułową.

Dodaj 3 strony, na jednej z nich nagraj krótkie wideo i edytuj pozostałe 

strony dowolnie. 



Wymień inne narzędzia TIK, które pozwalają na osadzanie i udostępnianie 

wideo bezpośrednio z dysku komputera. 

https://www.menti.com/m6e9ox4v2h

https://www.menti.com/m6e9ox4v2h


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

CELINA ŚWIEBOCKA


