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Przykładowe etapy projektu dla klas I-III szkoły podstawowej  

„Zakodowane pory roku ”  
 czas trwania 01 września 2021 do 30 kwietnia 2022 

 

 

Etapy/ strony  

w TwinSpace  

Krótki opis aktywności  Narzędzia TIK Terminy 

    

1.Nasz projekt Nauczyciele opisują wspólnie projekt, 
jego cele, przebieg i rezultaty. Każdy 
nauczyciel zapisuje informacje 
dowolnym/wybranym kolorem.  

Spotkanie online – wydarzenia w 
eTwinning Live lub Google Meet, 
Teams, itd… 
 
Analiza SWOT - Canvanizer  
Opis projektu - dokument Google 

10.09.2021 
/edytujemy przez cały 
czas trwania projektu/ 

1.1. Plan projektu Uczestnicy projektu przygotowują 
wspólnie plan działań. Każdy nauczyciel 
otrzymuje dostęp do jego edycji i 
zapisuje swoje pomysły 
dowolnym/wybranym kolorem. 
Działania omawia z uczniami i dodaje 
komentarze do propozycji podanych 
przez partnerów. 

Spotkanie online – wydarzenia w 
eTwinning Live lub Google Meet, 
Microsoft Teams, itd… 
 
Plan projektu - dokument Google 

15.09.2021 
/edytujemy przez cały 
czas trwania projektu / 

1.2. Narzędzia TIK Uczestnicy przedsięwzięcia gromadzą 
propozycje narzędzi do konkretnego 
etapu projektu. Następnie tworzą zbiór 
narzędzi do każdego etapu/mile 
widziane przewodniki/linki dla 
pozostałych członków projektu. 

Twinboard, Pearltrees  30.09.2021 
/systematycznie przez  
cały czas trwania 
projektu/ 

1.3. Bezpiecznie 

w Internecie 

Przystań w sieci Kurs dla nauczycieli. 

Interlandia – gra dla dzieci. 

Bezpieczne ferie – quiz można 
przygotować na przykład w formularzu 
Google. 
 
Udział w Dniu Bezpiecznego Internetu – 
zgłoszenie inicjatywy.  
Wspólne przygotowanie bajki 
„Pszczółko, uważaj w sieci!” – każda 
grupa dodaje kontynuację innym 
kolorem. Na zakończenie opowiadanie 
zostaje zapisane jako e-publikacja w 
Issuu. 

https://przystanwsieci.pl/elearning 

https://beinternetawesome.with
google.com/pl_all/interland/ 
 
formularz Google 
 
 
Saferinternet.pl 
 
 
Dokument Google 
 
 
Issuu 

/w dogodnym terminie/ 
 
 
 
 
przed feriami zimowymi 
 
 
luty 2022 

https://meet.google.com/
https://canvanizer.com/
https://www.google.pl/intl/pl/docs/about/
https://meet.google.com/
https://www.microsoft.com/
https://www.google.pl/intl/pl/docs/about/
https://www.pearltrees.com/
https://przystanwsieci.pl/elearning
https://beinternetawesome.withgoogle.com/pl_all/interland/
https://beinternetawesome.withgoogle.com/pl_all/interland/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHlMOxkDHVf0cvcoW4RPEGDvrLCf74aBNRW_RhcY_eowxGmQ/viewform
https://www.saferinternet.pl/dbi/o-dbi.html
https://www.google.pl/intl/pl/docs/about/
https://issuu.com/
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1.4. Komunikacja 

w projekcie 

W trakcie realizacji projektu zarówno 
nauczyciele, jak i uczniowie wspólnie  
ustalają szczegóły współpracy.  

TwinMail, Chat, Forum, pokój 
spotkań w TwinSpace, media 
społecznościowe 

/systematycznie przez  cały 
czas trwania projektu/ 
  

1.5. Logo 

projektu 

Partnerzy projektu ustalają wspólnie 
ilość propozycji logo przygotowanych 
przez każdą szkołę (sposób ich 
wykonania) następnie zamieszczają  
swoje propozycje w aplikacji Tricider.  
Na zakończenie wszyscy uczestnicy 
biorą udział w głosowaniu.  

Wykonanie logo –
Postermaker 
 
Zamieszczanie propozycji oraz 
głosowanie na logo projektu – 
Formularz Google 

30.10.2021 
/propozycje logo projektu/ 
 
 
15.11.2021 
/głosowanie na logo 
projektu/ 

2. Poznajemy się Uczniowie przygotowują 
obrazki/rysunki związane z jesienią. W 
dokumencie  Google tworzą 
zakodowany alfabet.  
Kodują swoje imiona i zamieszczają je 
na Padlecie lub w prezentacji Google. 
Partnerzy poniżej zamieszczają 
odkodowane imiona.   

Dokument Google 
 
 
 
 
Padlet 

15.10.2021 

2.1. Najciekawsze 

miejsca w mojej 

okolicy 

Dzieci opowiadają o najciekawszych 
miejscach w regionie, a następnie 
nauczyciel dodaje film do prezentacji w 
Canvie (dzięki temu pomija kanał 
YouTube). 
 
Uczniowie rysują budynek szkoły, 
nauczyciel dodaje zdjęcia do 
materiałów.  Następnie partnerzy 
wybierają obrazki rówieśników i tworzą 
z nich puzzle.  
Dodatkowo możemy ułożyć zagadki w 
Twinboard, np. Z ilu pięter składa się 
nasza szkoła? Jaki jest jej kolor? 
Partnerzy po ułożeniu puzzli 
odpowiadają na pytania.  

Canva 
 
 
 
 
 
Im-a-puzzle.com (nie wymaga 
logowania)  
 
jigsawplanet.com (konieczna 
rejestracja) 

30.10.2021 
 
 

3. Zakodowane 

pory roku 

Dzieci biorą udział w aktywnościach 
związanych z zakodowanymi 
zadaniami. 
Nauczyciele tworzą do strony wątek na 
forum i wybierają rodzaje zadań. 
Uzgodnione aktywności zapisują w 
Twinboard projektu. 
Na tej stronie możemy dodatkowo 
podzielić uczniów na zespoły 
międzyszkolne. Każdy zespół będzie 
odpowiedzialny za jedną porę roku. 
Możemy również rozwiązywać 
wszystkie zadania wspólnie. 

Forum (Twinspace) 
 
 
 
 
Twinboard 

30.10.2021 – 30.04.2021 
 

https://www.postermaker.com/
https://www.google.pl/intl/pl/forms/about/
https://docs.google.com/document/d/1l5QwgASD7b2udl0EMHqFpEjOq-IK245dGYx0kNza5jA/edit?usp=sharing
https://padlet.com/teamseinset/vocbinbn25qqil2e
https://www.canva.com/design/DAEnE5Z28p4/share/preview?token=MpX9GxgaWa7fmo1HyFmpLA&role=EDITOR&utm_content=DAEnE5Z28p4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://im-a-puzzle.com/
https://www.jigsawplanet.com/


   

Autor: Celina Świebocka 
 

 

3.1 Jesień Wykorzystując przygotowany w etapie 
drugim zakodowany alfabet o tematyce 
jesiennej, dzieci kodują nazwy drzew 
znajdujących się w ich okolicy.  
 
Po odkodowaniu nazw dodają do każdej 
strony w prezentacji Jamboard zdjęcia 
danego drzewa (wykonane podczas 
spaceru). Mogą również takie drzewa 
narysować i zamieścić screeny rysunków 
w Jamboard.  
Dzieci przygotowują zwariowane Zoo. 
Stwory powstają z połączenia części ciała 
różnych zwierząt.  
Obrazki dodają do Twinboard projektu. 
Partnerzy odgadują jakie zwierzęta ukryły 
się na obrazku. 
Aplikację możemy wykorzystać do 
wspólnego przygotowania bajki na 
przykład w Story Jumper.  

Jamboard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Switchzoo.com 
 
 
 
Story Jumper 

30.11.2021 
 
 

3.2 Zima Każda szkoła tworzy po 5 zagadek 
związanych z aktualną porą roku. Zagadki 
wraz z rozwiązaniami zapisywane są w 
Twinboard. Następnie odpowiedzialny za 
ten etap nauczyciel układa quiz w 
aplikacji Quzizz. 
Podczas wspólnego spotkania dzieci biorą 
udział w quizie.  

Forum w TwinSpace 
 
 
 
 
 
Quizizz  

30.01.2021 
 

3.3 Wiosna Każda placówka generuje po 3 rebusy , w 
których ukryte są nazwy wiosennych 
kwiatów. Zdjęcia zamieszcza w 
prezentacji Google. Na każdej stronie z 
rebusem partnerzy dodają link, do 
nagranej odpowiedzi w aplikacji 
Voicespice.  
 
Na zakończenie powstaje krzyżówka. 
Kolejne zadanie  polega na 
sfotografowaniu kwiatów podczas 
spaceru. Do nowego wątku na forum 
dodajemy zdjęcia, partnerzy odgadują 
nazwy kwiatów. Do zweryfikowania roślin 
możemy wykorzystać aplikację Plant 
Snap. 
Ostatnie aktywność polega na kodowaniu 
nazw ptaków, screeny  wiadomości 
uczniowie/nauczyciel zamieszczają na 
forum w Twinspace. Partnerzy kolejno 
dodają odpowiedzi.  

Prezentacja Google 
https://www.rebusy.edu.pl/ 
 
 
Voicespice.com 
 
 
 
Crosswordlabs 
 
 
Aplikacja na telefon Plant 
Snap 
 
 
 
http://kryptografie.de/krypto
grafie/chiffre/birds-on-a-
wire.htm 
 

20.03.2021 
 

 

 

 

 

https://jamboard.google.com/
https://switchzoo.com/newzoo/cheetah_habitat.html
https://www.storyjumper.com/
https://quizizz.com/
https://www.google.pl/intl/pl/slides/about/
https://www.rebusy.edu.pl/
Voicespice.com
https://crosswordlabs.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fws.plantsnap2&hl=pl&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fws.plantsnap2&hl=pl&gl=US
http://kryptografie.de/kryptografie/chiffre/birds-on-a-wire.htm
http://kryptografie.de/kryptografie/chiffre/birds-on-a-wire.htm
http://kryptografie.de/kryptografie/chiffre/birds-on-a-wire.htm
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3.4 Lato 

 

 

 

W aplikacji Secret code dzieci kodują 
nazwę miejscowości w Polsce, którą 
odwiedziły w przeszłości podczas 
wakacji. Zdjęcia dodają są do nowego 
wątku na forum. Pozostali 
uczestnicy/nauczyciel dodają 
odpowiedzi do forum. 
 
Każda szkoła tworzy z nazw poznanych 
miejscowości jedną kartę pracy, którą 
zamieszcza na stronie. Partnerzy 
rozwiązują zadania. 

https://www.edu-
games.org/printables/secret-
code.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
Makeprintplay.com 

20.04.2021 
 

3.5 Zakodowana 

obrazkami melodia 

Dzieci tworzą wesołą melodię.  Każda 
szkoła wybiera jedną najciekawszą i 
dodaje ją do Twinboard. Następnie 
odbywa się głosowanie na 
najpiękniejszą melodię, która będzie 
podkładem do filmu prezentującego 
wyniki współpracy w projekcie. 

danielx.net/composer/ 10.04.2021 

4. Święta Bożego 

Narodzenia   

Uczniowie tworzą kartki świąteczne w 
aplikacji ToonyTool (lub je rysują). Tło 
pobierają ze strony Pixabay. 
Odpowiedzialny za ten etap nauczyciel 
dodaje do strony „Boże Narodzenie” 
link do prezentacji w Canvie.  Uczniowie 
lub nauczyciele dodają przygotowane 
kartki.  
Podczas spotkania online prowadzona 
jest gra kalambury, dzieci odgadują 
słowa związane ze świętami. Obrazki 
mogą być tworzone online w aplikacji 
Flipanim, z których na zakończenie 
zostanie wygenerowana książeczka.   

ToonyTool, Pixabay 
Canva 
 
 
 
 
 
 
https://flipanim.com/  

23.12.2021 

5. Ewaluacja i 

podsumowanie 

działań projektowych  

Na stronie „Ewaluacja..” w Twinboard 
uczestnicy projektu zamieszczają 
propozycję pytań ewaluacyjnych. 
Nauczyciel odpowiedzialny za ten etap 
przygotowuje krótką ankietę w 
formularzu Google i zaprasza do 
współpracy pozostałych 
koordynatorów. W aplikacji Slido 
prezentuje wyniki oraz ich analizę.  
Dodatkowo dzieci tworzą emotikony 
obrazujące ich zadowolenie z udziału w 
przedsięwzięciu. Zdjęcia zamieszczane 
są na wirtualnej tablicy Digipad. 

zbiór pytań - Twinboard 
ankieta - formularze Google  
 
 
prezentacja i analiza wyników 
– plakat w Slido 
 
 
 
 
Minimalavatars.com 
Digipad 

20.04.2022 

 

 

 

 

 

https://www.edu-games.org/printables/secret-code.php
https://www.edu-games.org/printables/secret-code.php
https://www.edu-games.org/printables/secret-code.php
https://makeprintplay.com/
https://danielx.net/composer/
https://www.toonytool.com/
https://pixabay.com/pl/
ttps://www.canva.com/
ttps://www.canva.com/
https://flipanim.com/
https://www.google.pl/intl/pl/forms/about/
https://www.sli.do/
https://minimalavatars.com/
https://digipad.app/
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6. Rezultaty 

projektu 

Na tej stronie zamieszczane są  
wypracowane wspólnie rezultaty, które 
partnerzy gromadzą w prezentacji 
Google, a następni tworzą film w 
Narakeet.   

Prezentacja Google 
Narakeet 

30.04.2022 

6.1 

Rozpowszechnianie 

rezultatów 

Na tej stronie partnerzy zamieszczają 
wszystkie wypracowane wspólnie 
rezultaty projektu. Informacje o 
działaniach projektowych zamieszczają 
na portalach społecznościowych, na 
stronie szkoły.  
Wypracowane rezultaty gromadzą w 
prezentacji Google, następnie tworzą 
film w Narakeet.   

Facebook 
Twitter 
 
 
 
 
 

30.04.2022 

7. Krajowa Odznaka 

Jakości i inne 

wyróżnienia  

Uczestnicy projektu składają wniosek o 
Krajową Odznakę Jakości. Po jej 
otrzymaniu, zamieszczają ją na tej 
stronie.  

eTwinningLive  10.05.2022 

https://www.narakeet.com/

