


Jestem nauczycielką dyplomowaną

z 30-letnim stażem pracy

w Szkole Podstawowej nr 25 z Oddziałami

Integracyjnymi w Bydgoszczy

(woj. kujawsko-pomorskie)

• Uwielbiam pracę z dziećmi.

• Często wprowadzam TIK na zajęciach oraz

pracuję projektowo z uczniami.

• Z pasją tworzę materiały w różnych

programach, w tym w Wakelet, Genial.ly, 

Canva, itd. 

• Jestem ambasadorką eTwinning oraz Wakelet.

AGNIESZKA

BRUSKA



Moja przygoda z eTwinning rozpoczęła się

w lipcu 2020 i zaowocowała zrealizowaniem

20 projektów.

Nasz działania uzyskały 13 Krajowych Odznak

Jakości oraz 4 Europejskie Odznaki Jakości.

Przygoda trwa nadal i....

raczej końca jej nie widać.



Podstawą projektów eTwinning jest 

współpraca, której efektem są wspólne
produkty.

AKTYWNOŚCI PROJEKTOWE

OPARTE NA WSPÓŁPRACY



Wspólne pisanie opowiadania

Programy StoryJumper i Book Creator:

• bogaty zestaw intuicyjnych narzędzi do pisania
i ilustrowania opowieści,

• możliwość wykorzystania własnych zdjęć (np. zdjęć 
prac uczniów) oraz grafik programu,

• opcja dodawania dźwięku do tworzonych opowiadań,
• możliwość współpracy z partnerami podczas 

tworzenia treści,
• opcje publikacji i drukowania gotowych materiałów.



Jajko z niespodzianką II

książeczka - Book Creator

Etapy powstawania książeczki:

• Razem z partnerami zaplanowaliśmy 
stworzenie wspólnej książeczki.

• Wyraźnie określiliśmy zasady jej 
tworzenia.

• Zebraliśmy chętnych do współpracy 
uczestników projektu.

• Utworzyliśmy na TwinSpace stronę 
dedykowaną temu zadaniu (Wspólne 
książeczki).

https://read.bookcreator.com/ZtVsZqq97GSJkNBsCOXtEdzyCK22/UJbmSYUMSomqCKI8WwwO_Q
https://read.bookcreator.com/ZtVsZqq97GSJkNBsCOXtEdzyCK22/UJbmSYUMSomqCKI8WwwO_Q
https://read.bookcreator.com/ZtVsZqq97GSJkNBsCOXtEdzyCK22/UJbmSYUMSomqCKI8WwwO_Q
https://read.bookcreator.com/ZtVsZqq97GSJkNBsCOXtEdzyCK22/UJbmSYUMSomqCKI8WwwO_Q


Etapy powstawania książeczki:

• Odpowiedzialna za to zadanie osoba
założyła projekt książeczki w programie Book
Creator oraz dołączyła (wpisując adresy email)
chętne do współpracy osoby (COLLABORATION).

• Współtwórcom udostępniany został link do edycji.
• Ustaliliśmy dokładne terminy dodawania treści.
• Jeden z partnerów rozpoczął opowiadanie o 

przygodach jajka pt. Siedmiu wspaniałych
wpisując pierwsze zdania.



Etapy powstawania książeczki:

• Każdy partner po zapoznaniu się z dodaną już treścią
układał z dziećmi dalszą, spójną część opowiadania. 
Dodawał także ilustracje tworzone przez uczniów.

• Gotowa treść opowiadania stała się efektem wspólnej
pracy, który może służyć jako baza do ćwiczeń na
lekcjach.



internetowe książki w Book Creator - przykłady

portret Pippi

poszukiwacze rzeczy

https://read.bookcreator.com/GwiG4pl0tGWMqVWlMeUFXcp27Tv1/FKeJMIMAR7K3bufhWHfMSA
https://read.bookcreator.com/GwiG4pl0tGWMqVWlMeUFXcp27Tv1/n_5BwQCNRKeeJ4J1qkFsuw


Na podobnej zasadzie powstają internetowe

książki w aplikacji Story Jumper

Przygody Harry Pottera

w szkole i przedszkolu

Kropka na talerzu

Kropka zamiast słowa w 

znanych powiedzeniach

https://www.storyjumper.com/book/read/97890646/6014396293cb9
https://www.storyjumper.com/book/read/97890646/6014396293cb9
https://www.storyjumper.com/book/read/112904592
https://www.storyjumper.com/book/read/113157342/Kropkosowia


Słownik wiosenny w różnych językach
Spring in my country

Etapy powstawania słownika:

• Stworzenie w dokumencie Google
tabelki z wiosennym słownictwem 
w różnych językach.

• Udostępnienie dokumentu w trybie 
edycji partnerom.

• Uzupełnianie tabelki przez partnerów –
wpisywanie nazw w ich językach.

• Wykorzystanie wspólnego produktu do 
zapoznania uczniów z językami 
partnerskich krajów.

Spring in my country

https://docs.google.com/document/d/1vRXokOZo3q_kia1bUqgigdJ2fw61GAzPp3M7bok4FT8/edit


wiosna w 

różnych językach

Spring in my country

Etapy powstawanie słownika dźwiękowego:

• Ustalenie z partnerami zasad realizacji 
pomysłu - stworzenia słownika z 
nagraniami słowa wiosna w językach 
współpracujących krajów.

• Partnerzy stworzyli nagrania i przesłali je 
osobie odpowiedzialnej za koordynację 
aktywności.

• Koordynator zadania zebrał je w programie 
Genial.ly i stworzył interaktywny słownik.

• Uczniowie zapoznawali się z nagraniami
rozwijając swoje kompetencje językowe

https://view.genial.ly/6092fe9a6124a00d31cceaf8/interactive-image-spring-in-our-languages


Wspólna prezentacja w Canvie
Las talentów

Zaprzyjaźnij się z Kropką

Etapy powstawania prezentacji:

• Propozycja stworzenia prezentacji Las talentów.
• Wspólne określenie zasad realizacji zadania 

i tworzenia materiałów.
• Stworzenie prezentacji i udostępnienie edycji 

partnerom.
• Uczniowie z różnych szkół, na tym samym drzewku,

pisali swoje talenty, podpisując „listki” wybraną
czcionką i kolorem.

https://www.canva.com/design/DAEmUH_Qbsg/y1geEBQReb5qVGP0nmrvDA/view?utm_content=DAEmUH_Qbsg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton


Etapy powstawania prezentacji:

• Każda szkoła wybierała 3 drzewka (spośród 6
propozycji) i, podczas zajęć z 
dziećmi, wpisywała po jednym wybranym
talencie (najciekawszy, najczęściej 
powtarzający się lub najbardziej zaskakujący).

• Z uzupełnionych drzewek powstała wspólna 
prezentacja służąca jako podstawa do rozmów 
podczas lekcji.



Dziękuję za uwagę

Agnieszka Bruska

ambasadorka eTwinning

w województwie kujawsko

- pomorskim


