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Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II w Zaborze

• W programie eTwinning od 2011 roku

• 8 nauczycieli realizuje lub realizowało projekt w ramach programu

• 4 projekty nagrodzone w konkursach „Nasz Projekt eTwinning” 
2015, 2017, 2019

• 1 projekt („Be a buddy, not a bully”) nagrodzony w Europejskim 
Konkursie eTwinning – kat. Projekt anglojęzyczny

• Certyfikat European Language Label za „Be a buddy, not a bully”

• Tytuł eTwinning School w latach 2018/2019 i 2020/2021



JESTEŚMY NA FACEBOOKU

https://www.facebook.com/spzabor
https://www.facebook.com/spzabor
https://www.facebook.com/theenigmators
https://www.facebook.com/theenigmators


Angażujące lekcje języka obcego 

w klasach I-III szkoły podstawowej

O czym warto pamiętać?

Jak dobrać narzędzia?

W jaki sposób budować współpracę 

z rodzicami uczniów?



Kilka 

zasad 

udanych 

zajęć



Organizacja materiałów lekcyjnych

https://trello.com/

https://trello.com/


Dlaczego Trello?

• Darmowa wersja – 10 tablic (1 tablica wystarczy, aby zrealizować 

cały dział tematyczny)

• Szeroki wybór darmowych szablonów

• Możliwość utworzenia zespołu nauczycielskiego pracującego nad 

jedną tablicą

• Opcja dodawania załączników do lekcji z zasobów komputera, 

linków, materiałów z dysków Google, OneDrive, Dropbox

• Osoba korzystająca z planszy nie ma możliwości przypadkowego 

lub celowego usunięcia zamieszczonych treści



Przykładowa tablica

https://trello.com/b/Za6k5FI8/j%C4%99zyk-angielski-klasa-iii-unit-6-my-hobbies

https://trello.com/b/Za6k5FI8/j%C4%99zyk-angielski-klasa-iii-unit-6-my-hobbies


Plusy korzystania z tablicy online

• Przejrzystość - uporządkowane treści w jednym miejscu; 

nauczycielowi łatwo jest udokumentować swoją pracę

• Elastyczność – uczeń ma dostęp do materiałów lekcyjnych 

w dowolnym momencie

• Bezpieczeństwo – dostęp posiadają tylko osoby, którym 

udostępnimy link; treści może zamieszczać i edytować tylko 

nauczyciel



Alternatywa – wewnątrzszkolny 

projekt eTwinning

Przykładowa strona 

wewnątrzszkolnego projektu:

https://twinspace.etwinning.net/

120122/pages/page/1092924

https://twinspace.etwinning.net/120122/pages/page/1092924


Kreatywne utrwalanie słownictwa

https://wordart.com/

https://wordart.com/




Efekty:



Głośne czytanie, 

ćwiczenie wymowy…
https://vocaroo.com/

https://vocaroo.com/


Aby połączyć kilka nagrań w jedno…

https://audio-joiner.com/pl/

https://audio-joiner.com/pl/


Jak współpracować z rodzicami 

uczniów, korzystając z TIK?

• Trello – zamieszczanie przewodników i wskazówek dla rodziców przy 

treściach przeznaczonych dla uczniów; zamieszczanie propozycji 

aktywności do wspólnego wykonania przez uczniów i rodziców

• WordArt – zachęta do współpracy przy tworzeniu słowniczków; baza 

słówek i kształtów związanych z aktualnym samopoczuciem dziecka 

wskazówką dla rodzica

• Tworzenie i obróbka audio (Vocaroo i AudioJoiner) – zachęta do 

wsparcia dziecka podczas nagrywania się; pomoc dziecku w obróbce 

nagranego materiału; zabawy audio: nagrywanie wypowiedzi na 

zmianę z rodzicem, dialogi dziecko-rodzic, słowniczki (dziecko –

wersja obcojęzyczna, rodzic – wersja w języku polskim)



Nasze pomysły na wykorzystanie 

narzędzi z tego warsztatu:

https://answergarden.ch/1563531
https://answergarden.ch/1563531


Kontakt:

monikamojsiejonek@wp.pl

https://www.facebook.com/theenigmators

mailto:monikamojsiejonek@wp.pl
https://www.facebook.com/theenigmators

