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Przykładowe etapy projektu dla klas IV-VIII szkoły podstawowej 

„Wirtualna wycieczka klasowa ” 
czas trwania 01 września 2021 do 10 stycznia 2022 

 

Etapy/ strony 

w TwinSpace 

Krótki opis aktywności Narzędzia TIK Terminy 

 

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

Spotkanie online – wydarzenia w 

eTwinning Live lub Google Meet, 

Microsoft 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 tworzą 
zbiór narzędzi lub propozycje narzędzi 
do konkretnego etapu projektu/mile 
widziane przewodniki/linki dla 
pozostałych członków 
projektu/uczniów. 

Twinboard, Pearltrees 30.09.2021 
systematycznie przez 
cały czas trwania 
projektu 

1.3. 

Bezpieczeństwo 

w sieci 

Uczestnicy projektu dbają o ochronę 

praw autorskich oraz poruszają tematy 

związane z bezpieczeństwem w sieci. 

Uczniowie przygotowują wspólnie 

zasady netykiety. 

Uczestnicy biorą udział w ankiecie 
dotyczącej wykorzystania mediów 
społecznościowych. Pytania do ankiety 
gromadzą w Twinboard na stronie 
„Bezpieczeństwo w sieci” 

Pixabay 
 
 

Rysunek Google 

Formularz Google 

30.09.2021 
 
 
 

10.10.2021 
 

 
10.11.2021 

https://meet.google.com/
https://meet.google.com/
https://canvanizer.com/
https://meet.google.com/
https://meet.google.com/
https://www.microsoft.com/
https://www.microsoft.com/
https://www.pearltrees.com/
https://pixabay.com/pl/
https://docs.google.com/drawings/d/1ReMaFKj0BN8BLQucZjjW77EIKybIJ38vEAPAY5QRd80/edit?usp=sharing
https://www.google.pl/intl/pl/forms/about/
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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 

 
propozycja spotkań: 
1.spotkanie 
koordynatorów do 

10.09.2021 
(opis projektu) 
2.spotkanie 
koordynatorów 

do 15.09.2021 
(plan działań 
projektowych) 
1. spotkanie uczniów 
do 30.10.2021 
(poznanie się) 

2. spotkanie uczniów 
do 31.11.2021 
(praca w grupach 
międzyszkolnych) 
3. spotkanie uczniów 
do 24.12.2021 
(życzenia świąteczne, quiz 
ewaluacyjny, pożegnanie) 

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 

PosterMyWall, Canva, Pizap, 

Postermaker 

Zamieszczanie propozycji oraz 
głosowanie na logo projektu 
w Tricider 

15.10.2021 
propozycje logo projektu 

 
 

10.10.2021 
głosowanie na logo 
projektu 

 

 

2. Poznajemy się Uczniowie przygotowują awatary, 
edytując profil zamieszczają krótki opis 
siebie. 
Dodatkowo na stronie Poznajemy się do 
Padletu dodają krótki opis siebie oraz 
rebus lub zagadkę na temat ich 
wymarzonej wycieczki. Dodatkowo 
przygotowują wspólnie gry memory – 
zagadka oraz 
miejscowość w aplikacji Flippity. Na 
stronie w TwinSpace udostępniamy 
link do arkusza w wersji edytowalnej, 
każda szkoła wybiera inny kolor za 
pomocą którego zanotuje zagadki z 
rozwiązaniem. 

AvatarMaker, Padlet 
(Digipad), Flippity 

15.10.2021 

2.1. 

Prezentujemy 

nasza szkołę oraz 

okolicę 

Uczniowie przygotowują opis 
szkoły i okolicy, zwracając 
szczególną uwagę na 
atrakcje, zabytki. Dodają zdjęcia lub 
wideo. Materiały zamieszczają we 
wspólnej kolekcji w aplikacji Wakelet. 

Pixabay, Wakelet 20.10.2021 

https://pl.postermywall.com/index.php/posters/search?s=podr%C3%B3%C5%BCe
https://www.canva.com/
https://www.pizap.com/
https://www.postermaker.com/
https://www.tricider.com/
https://avatarmaker.com/
https://pl.padlet.com/
https://pl.padlet.com/
https://digipad.app/
https://www.flippity.net/
https://pixabay.com/pl/
https://wakelet.com/
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3. Wycieczka 

klasowa 

Uczestnicy proponują miejsca godne 

odwiedzenia. Uczniowie zostają 

podzieleni na grupy 

międzynarodowe/międzyszkolne. 

Następnie głosują i każda z 
międzynarodowych grup przygotowuje 
określone zadania dotyczące wybranej 
miejscowości. 

propozycje - Twinboard 

głosowanie – formularz 

Google 

 
Podział na międzynarodowe/ 

międzyszkolne grupy 

Kanban - Cryptpad 

30.10.2021 

3.1 Team 1 – 

Trasa wycieczki 

Uczniowie przygotowują wideo 

prezentujące trasę dojazdu ze swojej 

miejscowości do wybranego we 

wcześniejszym etapie miejsca. 

Obliczają odległość. 

Wideo dodają do materiałów, a 

koordynatorzy zamieszczają na stronie 
Team 1. 

mult.dev 

mapy Google 

15.11.2021 

3.2 Team 2 – 

Prezentacja 

atrakcji 

Uczniowie ustalają na forum w 
TwinSpace, które ciekawe miejsce chcą 
zaprezentować. Następnie przygotowują 
prezentację wybranych atrakcji we 
wspólnej prezentacji na dysku Google. 
Uczestnicy wyszukują zaproponowane 
miejsca w aplikacji Google Arts&Culture i 
dodają je do prezentacji. 

Forum w TwinSpace 
 

Prezentacja Google 

Google Arts & Culture 

15.11.2021 

3.3 Team 3 – 

Plakaty 

zachęcające do 

odwiedzenia 

atrakcji 

Uczestnicy projektu przygotowują plakaty 
zachęcające do odwiedzenia miejsc 
zaproponowanych przez Team. 
Przygotowane materiały dodają do 
materiałów w TwinSpace, a następnie 
koordynatorzy zamieszczają je na mapie 
w aplikacji ThingLink lub na Padlecie. 

PosterMyWall, Canva 
 
 
 

ThingLink 

20.11.2021 

3.4 Team 4 – 

Wirtualna 

wycieczka w 

Google Earth 

W aplikacji Google Earth uczestnicy 
dodają wskazane atrakcje oraz plakaty 
przygotowane przez team 3 wraz z 
linkami do Google Arts&Culture. Tworzą 
wirtualną wycieczkę, którą prezentują 
pozostałym grupom. 

Google Earth 20.11.2021 

3.5 Team 5 

Escape Room 

Team 5 tworzy grę w założonej przez 
jednego nauczyciela kolekcji. Na 
postawie gier przygotowanych przez 
uczniów powstaje escape room. 

LearningApps kolekcja, do 

której gry dodają uczestnicy 

bez konieczności logowania 

escape room - Genially 

10.12.2021 

https://www.google.pl/intl/pl/forms/about/
https://www.google.pl/intl/pl/forms/about/
https://cryptpad.fr/kanban/
https://mult.dev/
https://www.google.com/maps/%4052.4010064%2C16.920086%2C17z?hl=pl-PL
https://www.google.pl/intl/pl/slides/about/
https://artsandculture.google.com/
https://pl.postermywall.com/index.php/posters/search?s=podr%C3%B3%C5%BCe
https://www.canva.com/
https://www.thinglink.com/
https://www.google.pl/intl/pl/earth/
https://learningapps.org/watch?v=pzoyoksj321
https://genial.ly/
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4. Boże Narodzenie Uczniowie przygotowują kartki 
świąteczne w aplikacji ToonyTool. 
Zdjęcia pobierają ze strony Pixabay. 
Odpowiedzialny nauczyciel umieszcza 
na stronie „Boże Narodzenie” link do 
prezentacji Jamboard. Uczniowie 
dodają przygotowane kartki. Podczas 
spotkania online uczestnicy otrzymują 
link do tablicy whiteboard.fi. Podpisują 
się imieniem i nazwą miejscowości. 
Następnie biorą udział w grze 
kalambury. Prowadzący nauczyciel 
udostępnia ekran i narysowane przez 
uczestników spotkania obrazki. 

ToonyTool, Pixabay 

Jamboard 

 
 
 
 
 
 
 

Whiteboard.fi 

23.12.2021 

5. Ewaluacja i 

podsumowanie 

działań 

projektowych 

Uczestnicy projektu zamieszczają w 
Twinboard propozycję pytań 
ewaluacyjnych. Nauczyciel 
odpowiedzialny za ten etap tworzy 
ankietę w formularzu Google i zaprasza 
do współpracy pozostałych 
koordynatorów. W aplikacji Genially 
przygotowuje prezentację wyników. 

zbiór pytań - Twinboard 

ankieta - formularze Google 

 

 
prezentacja i analiza wyników 
– plakat w Genially 

10.01.2022 

6. 

Prezentacja 
rezultatów 
współpracy 

Na tej stronie partnerzy zamieszczają 
wszystkie wypracowane wspólnie 
rezultaty projektu.  

Prezentacja 

Google 

Calameo 

10.01.2022 

6.1 

Rozpowszechnianie 

rezultatów 

Informacje o działaniach projektowych 
zamieszczają na portalach 
społecznościowych oraz na stronie 
szkoły. Dodają screeny 
udostępnionych postów. 

Facebook 

Twitter 

10.01.2022 

7. Krajowa Odznaka 

Jakości i inne 

wyróżnienia 

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

eTwinningLive 20.01.2022 

https://www.toonytool.com/
https://pixabay.com/pl/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.jam&hl=pl&gl=US
https://whiteboard.fi/
https://www.google.pl/intl/pl/forms/about/
https://genial.ly/

