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• nauczyciel wychowania przedszkolnego, 

oligofrenopedagog, surdopedagog 

w Przedszkolu z Oddziałami Specjalnymi 

i z Oddziałami Integracyjnymi nr 48 w Zabrzu,

• konsultantka RODNiIP „WOM“ w Rybniku specjalizująca się 

w obszarze edukacji przedszkolnej oraz TIK, 

w ramach działalności Pracowni Doskonalenia i Dydaktyki, 

• ambasadorka programu eTwinning w województwie śląskim 

i trenerka warsztatów komputerowych.



Gdzie są nasze priorytety?

• Podtrzymanie kontaktu społecznego i troska o zdrowie 
emocjonalne dziecka (potrzeba stałości i potrzeba 
bezpieczeństwa);

• Planowanie i prezentacja aktywności z zakresu wszystkich 
obszarów podstawy programowej, z uwzględnieniem 
potrzeb rozwojowych dzieci (ich możliwości poznawczych);

• Współpraca z rodzicami;

• Zdrowie psychofizyczne

• Realizacja zobowiązań zawodowych



Optymalizacja warunków

Wybór narzędzi wspierających 
proces edukacji i wychowania,

odpowiednich do potrzeb i oczekiwań 

Nauczyciel Rodzice (i Dziecko)

• narzędzie bezpłatne, 

• proste w obsłudze i prowadzeniu, 
atrakcyjne w odbiorze,

• gromadzące materiał dydaktyczny 
w jednym miejscu,

• troska o własny dobrostan 
i dyspozycję czasową.

 narzędzie bezpłatne, 

 proste w obsłudze, 

 łatwo dostępne, bez 
konieczności rejestracji, 

 inspirujące, a jednocześnie 
nie będące zobowiązaniem



Padlet

Wirtualna tablica plików



Dlaczego Padlet?

Narzędzie umożliwiające 
osadzanie wpisów 
zawierających:

tekst

zdjęcie/ilustrację

nagranie dźwiękowe

nagranie wideo

link do zasobów zewnętrznych

plik word, pdf.

padlet.com

bezpłatne 
3 padlety

możliwość 
ustawień 

hasła 
dostępu 

intuicyjna 
obsługa

atrakcyjny 
w odbiorze

szeroki 
zakres 
plików

Instrukcja użytkowania dostępna w materiałach 
(Tutorial Padlet)



Przestrzeń edukacyjna i społeczna
z wykorzystaniem możliwości Padletu

propozycje aktywności 
do wykorzystania przez rodziców 

w czasie zabaw z dzieckiem w domu

przestrzeń służąca podtrzymywaniu 
kontaktu pomiędzy nauczycielami 

i dziećmi oraz ich rodzicami, 
umożliwiająca interakcję i przekaz informacji

Platforma inspiracji Platforma komunikacji

informacje o treściach programowych 
realizowanych w bloku tygodniowym

wraz z wybranymi zasobami
przedszkolne „printscreeny”

- wytwory prac dzieci, 
zabawa uchwycona w obiektywie 



Platforma inspiracji
Rekomendowane ustawienia padletu (dla jego funkcjonalności i przejrzystości):

 dostępny dla osób (rodziców) posiadających link do padletu;

 osoby wizytujące mogą czytać, ale nie mogą dodawać własnych wpisów;

 wyłączona funkcja komentarzy, włączona opcja polubienia.



Platforma komunikacji

Rekomendowane ustawienia padletu (dla jego sprawnego funkcjonowania) :

 dostępny dla osób (rodziców) posiadających hasło (z uwagi na RODO);

 osoby wizytujące mogą dodawać i edytować swoje wpisy;

 włączona funkcja komentarzy, włączona opcja polubienia.



Canva
Projekty graficzne

Narzędzie umożliwiające 
tworzenie kart, plakatów 
prezentacji (funkcja 
materiałów dydaktycznych):

 układ tekstowo-graficzny

 biblioteka zdjęć, 
czcionek i symboli

 animacje filmów i elementów

 linki do zasobów 
zewnętrznych.

padlet.com

konto dla 
edukacji

brak 
limitów

intuicyjna 
obsługa

atrakcyjny 
w 

odbiorze

bogata 
biblioteka 

plików

Instrukcja użytkowania dostępna w materiałach 
(Tutorial Canva)



Autorskie materiały dydaktyczne

www.padlet.com/aniahela/mojacanva

Zaproszenie do korzystania z zasobów w ramach własnej pracy dydaktycznej!



ChatterPix Kids

Animacje głosowe

Narzędzie do animacji 
rysunków i zdjęć

 wybór lub wykonanie zdjęcia

 animacja głosem

 dodatki graficzne

 kreacja w pliku mp4.

padlet.com

bezpłatne

brak 
limitów

intuicyjna 
obsługa

atrakcyjny 
w 

odbiorze

czas 
realizacji 

Instrukcja użytkowania dostępna w materiałach 
(Tutorial ChatterPix Kids)



• Personalizacja dowolnego obiektu
• Łączenie wyobraźni 

z percepcją wzrokowo-słuchową



annakrzyzanowska@interia.eu

Kontakt:

Anna Krzyżanowska


